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Wie iets wil bereiken moet zichzelf kennen. Dat weten we allemaal uit eigen
ervaring. Ook een stad die zichzelf als creatieve kennisstad wil proﬁleren heeft
dus zelfkennis nodig.

O+S levert die zelfkennis, nu al 110 jaar lang. De vraag hoeveel werklozen de stad
telde was in 1894 de aanleiding voor de oprichting van het Bureau van Statistiek
der Gemeente Amsterdam. De drang tot zelfkennis leidde in de loop der jaren tot
heel veel praktische informatie over de stad.

Drs. Joke van Antwerpen

Tot twintig jaar geleden was het Bureau voornamelijk op statistiek gericht. In 1983
kwam daar opinie-onderzoek bij, waarna de naam veranderde in Onderzoek en
Statistiek (O+S). Sinds die tijd zijn de meest uiteenlopende onderwerpen onderzocht, variërend van de manier waarop men de was deed tot de vraag hoe de
Amsterdammer zou gaan stemmen bij het IJburg-referendum. Soms gaat het om
eenmalig onderzoek, maar vaak ook wordt de opinie over een bepaald onderwerp
gedurende langere tijd gevolgd. De Burgermonitor en de Staat van de Stad zijn
daar voorbeelden van.
De kennis die O+S sinds 110 jaar over Amsterdam vergaart maakt onderdeel uit
van het geheugen van de stad. En de opdrachten waar O+S voor staat zijn in essentie altijd hetzelfde gebleven: breng in kaart wat de moeite waard is om te weten,
en maak het openbaar zodat de hele stad ervan kan proﬁteren. Dat deden wij
vroeger, en dat doen wij nu nog. Het begon met de vraag naar het aantal werklozen
in de stad; nú vragen we ons af hoeveel kenniswerkers de stad heeft.
O+S voorziet de discussie over de vraag of Amsterdam een creatieve kennisstad ís
of moet wórden, van cijfers en analyses over de huidige situatie, en de ontwikkelingen op lange termijn. Tenslotte weten wij als geen ander dat je over een langere
periode geduldig moet zoeken en analyseren om veranderingen te zien en te kunnen
duiden, zo is dat ook bij de ontwikkeling van creatieve kennissteden.
Gedeelde kennis is macht. Het delen van kennis stond op 4 november 2004 centraal
bij op onze jubileumconferentie Amsterdam creatieve kennisstad: een passende
ambitie?. In dit boekje vindt u de verschillende bijdragen aan deze conferentie,
aangevuld met een aantal informatieve artikelen en een actueel literatuuroverzicht.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Drs. Joke van Antwerpen
Directeur O+S

Wat is ambitie?
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Mark van der Horst

De auteur is loco-burgemeester en wethouder van Amsterdam.
De onderstaande tekst is een bewerking van de openingstoespraak die
door hem werd uitgesproken op de jubileumconferentie van O+S.

Ik wil om te beginnen de dienst Onderzoek
en Statistiek feliciteren met haar 110-jarig
bestaan. Ik spreek mijn grote waardering
uit voor de manier hoe de dienst zich de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld: van het
verzamelen van gegevens, naar het op
basis daarvan presenteren van betekenisvolle beleidsinformatie. De Dienst vervult
daarmee een belangrijke voorwaarde om de
kwaliteit van de beleidsontwikkeling te vergroten en zicht te krijgen op de effectiviteit
van de beleidsuitvoering: ‘Meten is weten‘.
Maar geldt dat ook voor het onderwerp
dat op de conferentie op 4 november
2004 centraal stond? De discussie rondom
‘Amsterdam Creatieve Kennisstad’ is — met
enig rumoer — op de politieke agenda gezet,
en hoort daar natuurlijk ook. Het debat over
de strategische richting waarin onze stad zich
zou moeten ontwikkelen is immers politiek
van aard.

Een conferentie is niet het platform om politieke discussies te beslechten. Wel is een
conferentie het ideale moment om onze
vooronderstellingen ten aanzien van de
creatieve kennisstad te toetsen. Wat moet
je weten om over de creatieve kennisstad
zinvolle uitspraken te doen? De auteurs van
deze publicatie zullen hun licht daar in ruime
mate over laten schijnen.
Misschien is het dus goed om eerst een stap
terug te doen: de focus te richten op de aanname die besloten ligt in de vraagstelling
van de conferentie. Wat is ambitie eigenlijk?
Wat is er voor nodig om tot het formuleren
van een ambitie te komen? Waar moet een
ambitie aan voldoen? Wat betekent ‘ambitie’
voor een gemeentebestuur?
Het woord ‘ambitie’ betekent volgens de
van Dale eerzucht; begeerte om te verwerven; streven naar en lust tot het goede,
of een betere vervulling van een ambt, een
taak; ijver; lust om te werken en tot slot lust
of animo.

Mark van der Horst

Ik weet niet hoe u reageert op deze betekenissen, maar overheersend lijkt
ambitie opgevat te worden als het overbruggen van de kloof tussen ist en
soll. Ambitie kan dus zijn om via eindeloze inspanningen je doel te bereiken.
Ambities drukken dan een geforceerde omgang met de werkelijkheid uit.
Ambitie kan ook zijn dat wat zou moeten zijn, te laten bepalen door wat ís.
Een ambitie moet altijd passend zijn. Een ‘passende ambitie’ zou idealiter een
pleonasme moeten zijn. Dus niet gaan zweven, maar realistisch blijven.
Dit vertellen ons ook marketeers. Zij wijzen er op dat bedrijven en overheden
het zich niet kunnen permitteren een te grote discrepantie te laten bestaan
tussen identiteit en imago. Ook de gemeente Amsterdam werkt met dit
inzicht. De Citymarketing campagne I Amsterdam werkt vanuit een aantal kernwaarden.
Wij zijn als stad te typeren als creatief, innovatief en ondernemend. Dat is ons
‘wezen’. Vanuit dat ‘wezen’ willen we beter uitventen waar we goed in zijn
(cultuur, grachten, handel en logistiek), en willen we datgene versterken waar
onze potentie zit (kennis, zaken en wonen).
Wat kunnen we leren van deze benadering? Een ambitie die niet aansluit bij
het wezen der dingen is verspilde energie. Dus:
• Hoe is de wereld om ons heen?
• Hoe zien we ons zelf?
• Hoe bepalen we de plaats die we in de wereld innemen?
Die vragen zouden we moeten betrekken op onze stad. Dat vereist van ons
allen een open houding. Maar ik ben zelf ook niet onbevooroordeeld.
Voor mij is een belangrijke strategische vraag hoe we welvaart en welzijn
mogelijk kunnen blijven maken voor toekomstige generaties. Ik vermoed, in
antwoord daarop, dat ons succes als stad in hoge mate afhankelijk is van de
vraag hoe we omgaan met veranderingen in de aard van de wereldeconomie.
Bijvoorbeeld in Europa en in Nederland is steeds minder ‘maakindustrie’, maar
we blijven consumeren. Het goederenvervoer zal als gevolg hiervan tot 2020
met 40% stijgen. We hebben een sterke positie op het gebied van transport en
logistiek: luchthaven en zeehavens. Er is volop werkgelegenheid in deze sector
en we weten ook dat niet alle Amsterdammers op de Zuidas kunnen werken.
Creatief? Hoe creatief ben je als je al jaren lang vijf procent economische groei
hebt in de haven en de grootste haven ter wereld bij je om de hoek ligt.
Het debat over de strategische richting van onze stad is dus in volle gang.
Met conferenties, discussies en publicaties als deze zetten we een belangrijke
stap in onze kennisontwikkeling, waarbij we de uitgangpunten van ons denken
kritisch zullen onderzoeken.
Ik wens u daarbij alle plezier en inspiratie toe!

Inleiding
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Drs. Jeroen Slot en drs. Simone Crok

Jeroen Slot is adjunct-directeur en hoofd Onderzoek en Beleidsinformatie van O+S.
Simone Crok is senior onderzoeker bij O+S.

Toen O+S ergens in 2003 besloot de jubileumconferentie ter gelegenheid van het
110-jarig bestaan te wijden aan de creatieve
kennisstad, was de meest gehoorde reactie:
‘Leuk, en wat gaan jullie dan precies doen?
Een jaar later was een veelgehoorde reactie:
‘Creatieve kennisstad? Jullie ook al?’
Niet vaak zal een onderwerp in zo korte tijd
zoveel aandacht van zoveel uiteenlopende
partijen getrokken hebben. Maar wie denkt
dat daarmee duidelijker is geworden wat
de creatieve kennisstad is en waarom de discussie daarover relevant is voor de toekomst
van de stad, komt bedrogen uit. Sterker nog,
de hype rond de creatieve kennisstad staat
die discussie misschien wel in de weg.
De ambitie van de jubileumconferentie
Amsterdam Creatieve Kennisstad: een passende ambitie? was ontwikkelingen die kenmerkend geacht worden voor een creatieve
kennisstad cijfermatig te onderbouwen.
Waarnemingen op basis van koele statistiek
die helpen voorkomen dat een debat ver-

zandt in een Babylonische spraakverwarring.
Die opzet lijkt goed geslaagd. In deze bundel
zijn de conferentiebijdragen aangevuld met
enkele recente onderzoeksresultaten. Samen
bevatten ze voldoende aanwijzingen om de
creatieve kennisstad serieus te nemen als
factor in het toekomstig groeipad van stedelijke ontwikkeling.
Zo blijkt uit de bijdragen in de eerste plaats
dat het zeer wel mogelijk is de creatieve
sector als economische sector te deﬁniëren.
Deze sector is de afgelopen jaren ook nog
eens sterk gegroeid. Bovendien blijkt dat
wie werkzaam is in deze sector een voorkeur
heeft voor de centrale delen van Amsterdam
als woonmilieu. In de tweede plaats blijkt
dat aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling verhelderend werkt. De economische
structuur van de binnenstad is veranderd,
waarbij het keerpunt rond 1985 ligt. Grote
vestigingen met veel werknemers hebben
plaatsgemaakt voor veel kleine vestigingen met minder werknemers. De betekenis
van deze verandering dient in regionaal

Drs. Jeroen Slot en drs. Simone Crok

perspectief beoordeeld te worden, naast de opkomst van
subcentra als de Zuidas, de luchthaven Schiphol en de groeigemeente Almere. Amsterdam fungeert als stedelijke regio.
De ontwikkeling hiervan moet eerder met andere regio’s in
Europa worden vergeleken dan op nationaal niveau worden
beoordeeld. Ten slotte geldt dat in dezelfde periode spectaculaire ontwikkelingen in de vrijetijdsindustrie en veranderingen op de woningmarkt waar te nemen zijn. Het toerisme,
wereldwijd de snelst groeiende bedrijfstak, is in het centrum
van Amsterdam sterk gegroeid. Tegelijkertijd is het aantal
nieuwe, veelal kleine woningen in de binnenstad sinds 1970,
maar vooral na 1985, enorm toegenomen.
Amsterdam heeft met zijn omvangrijke kleinschalige historische binnenstad sterk geproﬁteerd van de mogelijkheden die
de creatieve industrie biedt. Daarmee heeft de stad een belangrijke troef in handen om ook in de toekomst succesvol te
zijn, al is dat succes vanzelfsprekend in sterke mate afhankelijk van wat er in andere sectoren van de economie gebeurt.
Nu is aangetoond dat het idee creatieve kennisstad meer verdient dan een hype, kan een begin gemaakt worden met het
beantwoorden van de vraag welke rol in dit verband is weggelegd voor de lokale overheid. Welke productiemilieus voor
bedrijven zijn nodig? Welke woonmilieus komt de stad te
kort? Waar zijn uitbreidingsmogelijkheden? Hoe kan de stad
een innovatief milieu bevorderen en welke regelgeving past
daarbij? Heeft de regio voldoende bestuurlijke slagkracht om
de Europese concurrentie bij te houden?
Hopelijk inspireert dit boekje daarmee een begin te maken.

Amsterdam 1894 –
2004, dezelfde stad,
maar dan anders
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Drs. Cathelijne Hermans

De auteur is senior onderzoeksadviseur bij O+S

O+S bestaat 110 jaar. Het is verleidelijk om
bij zo’n jubileum te kijken naar het moment
waarop het allemaal begonnen is en dat dan
op de een of andere manier in verband te
brengen met de huidige situatie. Vaak is zo’n
vergelijking volstrekt willekeurig, want een
jubileum zegt op zichzelf weinig meer dan
dat je een bepaald aantal jaren bestaat.
In het geval van O+S is dat anders, want
wij brengen de ontwikkelingen van de stad
al 110 jaar in kaart. En het is wel degelijk
interessant om het Amsterdam van het einde
van de 19e eeuw met de stad van nu te
vergelijken. We hebben het vandaag over
Amsterdam als creatieve kennisstad. En of
dat nou wel of geen passende beschrijving
is, de stad is in ieder geval meer dan dat
alleen. Eén van de weinige dingen die je met
zekerheid kunt zeggen over een stad als
Amsterdam is dat je haar nooit volledig kunt
beschrijven. Een stad blijft namelijk altijd
veranderen. En bij iedere tijdsgeest past
een ander beeld.

In deze tijden van globalisering zijn steden
genoodzaakt om wereldwijd de concurrentie
met elkaar aan te gaan. Steden zijn merken
en merken moeten zich verkopen. De recente
I Amsterdam campagne is daar een voorbeeld van. Amsterdam etaleert zich, niet voor
niets in het Engels, aan de wereld als de stad
van creativiteit, innovatie en handelsgeest.1
En in die noodzaak tot stadspromotie ligt
precies de parallel tussen het Amsterdam
van toen en nu.
1

Centraal Station Amsterdam, Rond 1900
Bron: Beeldbank gemeentearchief Amsterdam
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Drs. Cathelijne Hermans

De vraag is echter wat O+S daarmee te
maken heeft. Is Amsterdam een sterker merk
geworden dankzij O+S? Deze vraag moet
helaas met ‘nee’ worden beantwoord.
Wat O+S wel heeft gedaan en nog steeds
doet is allerlei ontwikkelingen in de stad
volgen en de stad waar mogelijk vergelijken
met andere steden in Nederland en steden
in het buitenland. Onze feiten en cijfers
laten dus wél zien waar de sterke en zwakke
kanten van Amsterdam liggen.

Wereldtentoonstelling 1883
Bron: Beeldbank Gemeentearchief
Amsterdam

2

Amsterdam toen
Aan het einde van de 19e eeuw bevond
Amsterdam zich in wat nu de kleine gouden
eeuw wordt genoemd. De industriële revolutie was niet aan de stad voorbij gegaan,
in tegendeel. De Amsterdamse economie
groeide explosief en de stad fungeerde weer
als vanouds als het centrum van de koloniale
handel.
In 50 jaar tijd verdubbelde de bevolking tot
ruim een half miljoen inwoners in 1900.
De stad was, net als nu, één grote opbreking.
Aan de oost en westkant van het centrum
werden nieuwe havens aangelegd. In het IJ
verscheen het Stationseiland.

Het Noordzeekanaal werd gegraven.
Om alle nieuwe arbeiders te kunnen huisvesten werden de Dapperbuurt, Kinkerbuurt,
Staatsliedenbuurt en De Pijp gebouwd.
Maar dit alles had ook zo zijn keerzijdes.
Amsterdam was niet de enige stad die een
industriële revolutie kende en moest daarin
concurreren met andere steden. Bovendien
trokken er massa’s arme mensen van het
platteland naar de stad en daar zaten veel
welgestelde Amsterdammers niet op te
wachten. Mede daarom verruilden veel
mensen hun woning in Amsterdam in voor
een mooie villa in bijvoorbeeld Baarn, en
dat was mogelijk vanwege het nieuwe spoorwegennet.
Daar kwam nog eens bij dat het aanzicht
van de stad radicaal veranderde als gevolg
van de industriële revolutie. De stad werd
er op z’n zachtst gezegd niet mooier op.
De belangstelling voor de natuur nam toe,
wat ten koste ging van de aandacht voor
de stad. Organisaties als de ANWB (1883)
en Staatsbosbeheer (1899) promootten de
natuur en het platteland en mensen trokken
liever een dagje de natuur in dan dat ze
naar de stad gingen.2
Amsterdam moest zichzelf actief promoten
om bedrijvigheid binnen te blijven halen,
de rijke belastingbetaler voor de stad te behouden en toeristen te blijven trekken. Een
goed voorbeeld van stedelijke promotie is
de in 1883 gehouden Exposition Universelle
Coloniale et d'Exportation Générale, oftewel
de wereldtentoonstelling.
Alle landen waar Nederland handel mee
dreef waren vertegenwoordigd, het hele
Museumplein stond volgebouwd met paviljoens en andere bezienswaardigheden.
Het geld voor de wereldtentoonstelling
was bijeengebracht door het Amsterdamse

Amsterdam 1894–2004, dezelfde stad, maar dan anders
4
bedrijfsleven en het stadsbestuur, met steun
van de Nederlandse regering. De wereldtentoonstelling trok anderhalf miljoen bezoekers, om en nabij het aantal bezoekers dat
de RAI nu per jaar trekt.
Amsterdam probeerde zich in die tijd vooral
van andere Nederlandse steden te onderscheiden. O+S bracht de verschillen in kaart,
zoals de graﬁek laat zien.
3

Bron: Edwin van Eis (Beeldbank Gemeente Amsterdam)

Bron: Het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam
10 october 1894-1919, pagina 49

Opvallend is dat de concurrentie tussen de
steden zich nu voornamelijk beperkt tot
de G4. Amsterdam meet zich niet meer met
Tiel of Middelburg. Maar O+S keek ook
toen al over de landsgrenzen. In 1909 werd
de Directeur van het Bureau van Statistiek
der Gemeente Amsterdam, zoals O+S toen
heette, lid van het Institut International de
Statistique. Bij het 25 jarig bestaan in 1919
had het bureau contact met 129 rijks- en
gemeentebureaus in alle delen van de wereld.
Deze bureaus wisselden fanatiek gegevens uit,
zodat bijvoorbeeld al rond de eeuwwisseling
te zien was in welke steden de ziekte kinkhoest epidemische vormen aannam.

Amsterdam nu
Het huidige Amsterdam lijkt wel wat op
dat van 110 jaar geleden, al was het alleen
maar omdat de stad wederom één grote
opbreking is. En ook nu bevinden we ons in
een periode waarin het economisch relatief
goed gaat. Amsterdam is bovendien weer
een stad geworden waar mensen graag willen
wonen. De nieuwbouw mag dan achterblijven
bij de planning, maar wat de afgelopen jaren
gebouwd werd gaf de stad meer allure.
Internationale bedrijven en toeristen laten
Amsterdam niet links liggen. We hebben
geen wereldtentoonstelling meer gehad,
maar wel de gay games in 1998 en het EK
in 2000. Sail trok in datzelfde jaar nog 2,5
miljoen bezoekers van over de hele wereld.
Er zijn veel hippe reclamebureaus in de stad
gevestigd, het centrum is een gewilde ﬁlmlocatie en Brad Pitt schijnt zelfs een huis in
Amsterdam te hebben. En net als in 1894 is
Amsterdam verwikkeld in een ratrace met
andere steden. De blik is dit keer meer op
het buitenland gericht.

13
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Drs. Cathelijne Hermans
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Woon- en werkmogelijkheden in de Europese steden (telefonische enquête)

% makkelijk een
baan te vinden

% makkelijk een
woning te vinden

Heraklion

48

29

Londen

48

8

Dublin

47

5

Manchester

47

40

Parijs

44

4

Helsinki

42

9

Kopenhagen

41

1

Rennes

41

12

Athene

38

25

Amsterdam

38

5

Brussel

37

18

Antwerpen

36

23

Stockholm

36

4

Rotterdam

34

20

Glasgow

33

30

Luxemburg

32

7

München

31

3

Wenen

30

25

Barcelona

24

9

Luik

20

34

Marseille

18

14

Madrid

16

10

Malaga

16

36

Rome

15

12

Turijn

15

16

Braga

13

55

Dortmund

10

45

Leipzig

7

69

Lissabon

7

16

Berlijn

5

49

Napels

5

19

Bron: Urban Audit, 2004

Amsterdam 1894–2004, dezelfde stad, maar dan anders

6

15

Trots op hun stad, in procenten

Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Den Haag

ja

beetje

nee

64
56
48
33

27
35
38
51

7
8
11
16

Zo is in afbeelding 5 te zien dat je in Amsterdam vergeleken met andere Europese steden
makkelijk een baan maar moeilijk een woning
kunt vinden. In een stad als Berlijn is de situatie precies omgekeerd.
City marketing
Het promoten van de stad wordt anno 2004
serieuzer en structureler aangepakt dan 110
jaar geleden het geval was. City marketing
heet dat. Een stad moet zorgvuldig worden
gepositioneerd aan de hand van onderscheidende kenmerken. Voor Amsterdam zijn dat
handelsgeest, innovatie en creativiteit.
En net als in 1894 maken ook nu het bedrijfsleven en de lokale overheden van stad en
regio zich samen sterk voor het imago van
Amsterdam, dat nu is verwoord in de slogan
I Amsterdam.

Verbondenheid is één ding, trots is een
ander. Tweederde van de Amsterdammers
is trots op hun stad. Vanuit Amsterdams
perspectief is dan toch het leuk om te zien
dat Amsterdam op dit punt hoger scoort
dan Rotterdam, Den Haag en Utrecht.3
Het zal wel beroepsdeformatie zijn.
O+S volgt Amsterdam al 110 jaar. En een
jubileum als dit doet je beseffen dat je als
chroniqueur van Amsterdam een buitengewoon boeiend werkterrein hebt.

I Amsterdam. Er is al veel over geschreven
en gezegd. Men had de slogan al lang zelf
bedacht of vond het helemaal niks.
Dat hoort een beetje bij Amsterdam: het is
niet goed of het deugt niet. Maar, ondanks
het eeuwige geklaag voelen acht van de tien
Amsterdammers zich hevig verbonden met
deze stad, zo blijkt uit onze Burgermonitor.

NOTEN
1. City Marketing. De Amsterdamse aanpak, Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst AB, directie Concerncommunicatie 2004.
2. Pim Kooij, Het imago van Nederlandse steden tot het begin van de twintigste eeuw, in: Groniek 162, p. 43-58.
3. De G4 in de peiling, Centrum voor Onderzoek en Statistiek gemeente Rotterdam 2003.

Amsterdam en
condities voor de
Creatieve Kennisstad
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Prof. dr. Sako Musterd

De auteur is hoogleraar stadsgeograﬁe
aan de Universiteit van Amsterdam.

Amsterdam heeft een diep geworteld
stedelijk proﬁel dat sterk bepaald is door
de ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.
Niet alleen in fysieke zin, in de vorm van
de grachtengordel en de pakhuizen die uit
die tijd stammen, maar ook doordat toen
de basis is gelegd voor een stad die past in
het handelskapitalisme dat vandaag de dag
opnieuw centraal staat. De infrastructuur
die nodig is om de wereldhandel vorm te
geven is toen al ontwikkeld. De stad had
de zogenaamde control functions in huis
(Saskia Sassen 1991). Amsterdam is in feite
de global city avant-la-lettre.
De stad heeft een deel van deze positie in
de loop der tijd weer verloren. Dat kwam
mede door de industrialisatie, waar Amsterdam minder van proﬁteerde dan veel andere
steden. De ironie wil dat de relatieve achterstand die in een groot gedeelte van de 19e
eeuw en de vroeg 20e eeuw ontstond, juist
in de laat-20e eeuw weer omgeslagen is in
een voorsprong. De stad wordt nu minder

gehinderd door een eenzijdig industrieel
proﬁel, vergeleken met steden als Barcelona,
München en Rotterdam, en kan juist opnieuw
proﬁteren van de al eeuwen geleden opgebouwde structuren en instituties. We leven
nu in een tijd van rigoureuze verandering
in de economische structuur. Industrie is en
wordt verplaatst of meer kapitaalintensief.
De handel, hoogwaardige kennisintensieve
diensten en de ﬁnanciële sector hebben weer
de boventoon in de rijke landen. Steden die
een daarbij passend historisch proﬁel kunnen
tonen hebben dan een aanzienlijk voordeel
en Amsterdam hoort daar bij. Een bijkomend
voordeel is dat de stad beschikt over een
grote internationale luchthaven.
Naast hernieuwde dominantie van de handel,
diensten en ﬁnanciële sector, lijken in deze
tijd ook de zogeheten cultural industries aan
betekenis te winnen (Kloosterman 2004).
Deze industrieën hebben voor een belangrijk
deel betrekking op het helpen ‘verkopen’ van
de producten en diensten die in en buiten
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de eigen stad of zelfs buiten het eigen land
worden gemaakt (uitgevers, reclame, radio
en tv-programma’s, nieuwsagentschappen,
de kunstensector, ﬁlm en videoproductie en
dergelijke). Hier lijkt het stedelijk woon- en
leefklimaat een essentiële voorwaarde te zijn
voor de vestiging van bedrijven. Ook hier
heeft Amsterdam een sterke troef in handen.
Zoals uit deze inleiding blijkt, sluit deze
beschouwing aan bij inzichten die een accent
leggen op de zogeheten padafhankelijkheid van stedelijke ontwikkeling (zie bijvoorbeeld Hall 1998). Musterd & Ostendorf
(2004) merkten hierover onlangs op dat de
geschiedenis van de stad kan helpen bij het
krijgen van een nieuw stedelijk proﬁel, maar
de gewenste transformatie kan ook door
de historisch gegroeide structuren worden
tegenhouden. Een luchthaven, of een optimale technische verbinding met het world
wide web, kan nagenoeg overal worden
gemaakt, maar een adequate stedelijke
atmosfeer of een bepaalde culturele setting
zijn veel moeilijker uit de grond te stampen.
Peter Hall (2004) onderstreepte deze opvatting kort geleden in een scherpe kri-

1

tiek op het werk van Richard Florida. Zijn
grootste verwijt betreft Florida’s suggestie
dat de stedelijke transformatie nagenoeg
van de ene op de andere dag kan worden
gerealiseerd, onder meer door de begrippen tolerantie, openheid en diversiteit over
de stad heen te strooien. In werkelijkheid
is het bouwen van een echt creatieve stad
met de bijbehorende ingebedde culturen en
netwerken van creativiteit een lang en soms
tergend langzaam proces dat op sommige
plekken lukt en op andere helemaal niet.
Zelfs het scheppen van de juiste voorwaarden
is vaak een langdurig proces, zo merkt hij op.
Ik wil in deze bijdrage beknopt ingaan op
de actuele economische structuur van
Amsterdam om te kijken of deze stad
daadwerkelijk tot de gelukkige steden kan
worden gerekend die de relevante stedelijke economieën aan zich weet te binden.
Vervolgens besteed ik enige aandacht aan de
ruimtelijke oriëntatie van enkele belangrijke
(groei) sectoren in de stedelijke economie en
aan de ruimtelijke oriëntatie van de beroepsbevolking die tot deze sectoren wordt gerekend. Daarmee wordt inzicht gezocht in de
ruimtelijke condities die verbonden zijn aan

Werkgelegenheid Amsterdam, 2004

sector
onroerend goed, zakelijke diensten
reparatie en handel consumentenartikelen
gezondheid- en welzijnszorg
ﬁnanciële instellingen
overheid en sociale verzekeringen
vervoer, opslag, communicatie
cultuur, recreatie, overige diensten en milieu
onderwijs
horeca
industrie
bouwnijverheid
Bron: O+S

aantal werknemers
90.195
55.622
53.487
45.493
31.587
28.832
27.996
23.837
22.648
21.417
11.405
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Ontwikkeling sectoren in Amsterdam, 2000-2004. Indexjaar 2000 = 100

sector
onroerend goed, zakelijke diensten
reparatie en handel consumentenartikelen
gezondheid- en welzijnszorg
ﬁnanciële instellingen
overheid en sociale verzekeringen
vervoer, opslag, communicatie
cultuur, recreatie, overige diensten en milieu
onderwijs
horeca
industrie
bouwnijverheid

2004
106
96
104
96
108
96
118
97
101
82
86

Bron: O+S

de stedelijk-economische transformatie.
Tot slot zal ik proberen enkele knelpunten
aan te geven wat betreft de condities die
vereist zijn voor de creatieve kennisstad.
Het liefst zou ik dit alles bekijken op een
regionale schaal. De woningmarkt en de
arbeidsmarkt functioneren immers op dat
regionale niveau. Veel gegevens zijn echter
nog niet op een consistente manier op dat
niveau beschikbaar, al wordt er wel hard aan
gewerkt. Dat is reden om me tot het meest
stedelijke deel van de regio te be perken,
tot Amsterdam derhalve.
Economische structuur en dynamiek
Dat de stedelijke economie steeds meer
een kenniseconomie wordt waarin allerlei
dienstenactiviteiten centraal staan, lijdt geen
twijfel. De informatie over werkgelegenheid
maakt duidelijk dat de economische structuur
steeds verder verschuift in de richting van
ICT, zakelijke dienstverlening en cultuur.
Dit gaat ten koste van de industrie. De industrie omvat nog maar vijf procent van de
werkgelegenheid en het marktaandeel neemt
recent nog verder af. Zie afbeelding 1.

De zakelijke dienstverlening (inclusief ICTdienstverlening) en de handel in onroerend
goed tellen nu samen 90.000 werknemers.
De stad had in 2001 al meer dan 40.000
werknemers werkzaam in de ICT en geldt met
een kleine tien procent van de totale werkgelegenheid in de Nederlandse ICT sector
als een daadwerkelijk ICT bolwerk (Kleyn
zd). Het merendeel van de activiteiten valt
onder de zogeheten ICT content, software
en dienstverlening. De ICT-sector is meer
dan verdubbeld ten opzichte van 1996, al
moet opgemerkt worden dat bij de recente
conjuncturele neergang de ICT sector ook de
grootste klappen heeft gekregen.
Andere — oude — sectoren mogen echter
niet uit het oog worden verloren. Zo is de
ﬁnanciële sector nog altijd een belangrijke
en zelfs in absolute zin groeiende sector, met
45.000 werknemers in 2004. Ook zijn er in
Amsterdam meer dan 50.000 banen in de
gezondheids- en welzijnszorg. Zie afbeelding 2.
Volgens de Atlas voor gemeenten (2004
p. 20) zijn er aanwijzingen dat de stedelijke
economische groei vooral samenhangt met
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groei in de culturele, creatieve sectoren.
Als we informatie presenteren op een meer
verﬁjnd niveau, wordt duidelijk hoe die sectoren zich ontwikkelen, in het bijzonder in
Amsterdam.
Kloosterman heeft op basis van een recent
uitgevoerd onderzoek bepaald dat maar
liefst 12,7% van de gehele Nederlandse werkgelegenheid in een geselecteerde groep van
‘cultural industries’ (uitgevers, architecten,
reclame, ﬁlm en video productie, radio en TV
programma’s, uitvoerende kunsten en nieuwsbureaus, journalisten, bibliotheken en musea)
in Amsterdam werkzaam is. Amsterdam steekt
met kop en schouders boven de andere grote
steden uit. Zie afbeelding 3.
Het gaat hierbij nog niet om grote aantallen
werknemers (alles bij elkaar ongeveer de helft
van wat we in de zorgsector vinden), maar de
groei is onstuimig. Uit recent onderzoek waar
ik bij betrokken ben, blijkt dat de media en
entertainment sector anno 2003 bijna 12.000
full-time werknemers telt. Het aantal full-time
werknemers in de kunstensector groeide
van 1996 tot 2003 van bijna 4.000 naar

3

Aandeel Amsterdam in Nederandse werkgelegenheid
in geselecteerde ‘cultural industries’, 2001
aandeel Amsterdam, in %

bibliotheken, musea
nieuwsbureaus, journalisten
uitvoerende kunsten
radio- en televisieproductie
ﬁlm- en videoproductie
reclame
architectenbureaus
uitgevers
Bron: R. Kloosterman, Universiteit van Amsterdam, 2004

11,2
15,4
19,5
8
26,9
15,9
5,1
21,2

bijna 8.000; de creatieve zakelijke diensten
sprongen van bijna 6.000 naar ruim 9.000.
Maar ook uitgeverijen en architectenbureaus
zijn forse spelers in de stad met elk zo’n 7.000
full-time werknemers. Ook het hoger onderwijs heeft zo’n aantal werknemers, maar deze
herbergen ook nog eens ongeveer 70.000
studenten. Daarnaast is het van belang op te
merken dat de veelbesproken groeiende complexiteit van de samenleving ook zijn weerslag kent; dat komt tot uitdrukking in het aanzienlijke aantal werknemers van rechtskundige
bureaus. De groei van de sectoren waarin
human capital essentieel is, is onmiskenbaar
hoog. Ook is het duidelijk dat de groei van
individuen met een hoog opleidingsniveau
van aanzienlijke betekenis is.
Kortom, het label creatieve kennisstad misstaat de Amsterdamse stedelijke economie
geenszins. In zekere zin is de stad daarmee
terug bij de oude rol die bloeiende steden
eeuwen geleden al hadden, met functies als:
• coördinatiecentrum voor allerlei
activiteiten, publiek en privaat (hoofdkantoren, centrale overheidsdiensten),
• centrum voor ﬁnanciële en zakelijke
dienstverlening (banken, verzekeringen,
adviesbureaus, en advocatuur),
• culminatiepunt van de productie en
verspreiding van kennis (universiteiten,
onderzoeksinstellingen),
• centrum van hoogwaardige gezondheidszorg (bijvoorbeeld academische
ziekenhuizen),
• vermaakscentrum (horeca, toerisme),
plek waar de cultural industries het
best gedijen (ﬁlm, reclame, nieuws,
architectuur).
Een essentiële vraag is dan vervolgens welke
ruimtelijke oriëntaties deze activiteiten, en
degenen die er in werken, vertonen?
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Concentraties rechtskundige bureaus, 2003

De ruimtelijke oriëntatie van enkele sterke
groeiers in de stedelijke economie
Waar strijken de (stedelijke georiënteerde)
bedrijven in de nieuwe groeisectoren neer?
Ik presenteer hier enkele voorbeelden van
interessante groeisectoren, die hiervoor
zijn besproken. Het betreft informatie uit
een monitoring project dat momenteel
door mijn instituut samen met de Dienst
Ruimtelijke Ordening van de gemeente
Amsterdam ontwikkeld wordt (de Fysieke
Stadsmonitor). Deze monitor bouwt voort
op de Stadsmonitor, die we samen met O+S
ontwikkelden. Het gaat hier om de weergave
van ruimtelijke concentraties van werkzame
personen (full-time werkenden) in vijf sectoren: computerbedrijven, rechtskundige
bureaus, creatieve zakelijke dienstverlening
(zoals architectenbureaus, reclameontwerp
en -advies, design), kunsten (zoals beeldende kunst, podiumkunst, galeries, musea)
en media en entertainment (waaronder de
productie van radio/TV programma’s, ﬁlm en
video productie, uitgeverijen). Wat betreft de
drie laatstgenoemde categorieën is voor de
deﬁnitiebepaling aangesloten bij studies die
onlangs in of in opdracht van Amsterdam zijn
uitgevoerd (zie Rutten e.a. 2004).
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Concentraties computerbedrijven, 2003

Voor deze vijf sectoren presenteer ik een
aantal kaartbeelden uit de genoemde Fysieke
Stadsmonitor. Daarin worden concentraties
getoond waarbij tenminste n werkzame
personen in de getoonde concentraties
te vinden zijn, waarbij n een zelf te kiezen
getal is (hier steeds een kwart procent van
het aantal in de stad) en waarbij alleen
concentraties worden getoond waarin het
aandeel werkzame personen in een sector
ten opzichte van het totale aantal werkzame
personen in die concentraties tenminste m
procent bedraagt (m is zelf te kiezen, maar
hier bepaald op basis van de eis van tenminste twee standaarddeviaties boven het
aandeel in de stad als geheel). De concentraties zijn opgebouwd uit vierkanten van
50 x 50 meter en worden samengetrokken
tot grotere concentraties als (bijna) aaneengesloten vierkanten aan de gestelde criteria
voldoen. Wat opvalt is dat computerbedrijven op diverse plaatsen in de stad georiënteerd zijn, slechts gedeeltelijk erg stedelijk;
rechtskundige bureaus lijken een voorkeur te
hebben voor duur en chique in de Westelijke
Grachtengordel en delen van Oud Zuid.
Zie afbeeldingen 4 en 5.

Bron kaarten: Fysieke Stadsmonitor
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Concentraties creatief-zakelijke diensten, 1996

8

Concentraties kunstensector, 1996 (blauw) en 2003 (geel)
Bron kaarten: Fysieke Stadsmonitor

7

Concentraties creatief-zakelijke diensten, 2003

9

Concentraties media en entertainment, 1996 (blauw) en 2003 (geel)
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Vooral de grote bureaus blijken daar de geschikte panden en milieus te kunnen vinden.
Voor de volgende drie sectoren kunnen we
ook de dynamiek laten zien. Zie afbeeldingen
6 t/m 9. Creatieve zakelijke diensten blijken
tussen 1996 en 2003 uit te dijen vanuit een
al duidelijk centrale oriëntatie.
De kunstensector, die buitengewoon snel
groeit, lijkt, komend vanuit de binnenstad
een steeds nadrukkelijker oriëntatie te
hebben op de westelijk gelegen 19e en
vroeg-20e eeuwse wijken, met name in
Oud-West. Ook de sector media en entertainment legt toenemende druk op het
westelijk gedeelte van de stad, al is het hier
vooral de binnenstad.
Bij de laatste drie sectoren lijkt het stedelijk
weefsel, het niveau van stedelijkheid, een
belangrijke rol te spelen. Mogelijk gaat het
hier vooral om werknemers die over veel zogeheten tacit knowledge (kennis opgeslagen
in de hoofden van mensen) beschikken, die
alleen goed via face-to-face contacten kan
worden uitgewisseld en waarvoor een stedelijke omgeving met veel horeca faciliteiten
essentieel is.
De ruimtelijke oriëntatie van kenniswerkers
in de stedelijke economie
Een logische bijpassende vraag is nu op
welke woonplekken de bij deze sectoren
werkende personen georiënteerd zijn.
Die informatie is evenwel niet zondermeer
in hetzelfde detail beschikbaar. Er zijn
geen algemene registers waarin de woonplekken zijn aangegeven van bepaalde
beroepscategorieën. Hier moet dus met
enige creativiteit naar een oplossing worden gezocht. In het rapport Indicatoren
Amsterdamse kenniseconomie (Lukey &
Van der Steenhoven 2004) wordt een kennis-

werker gelijkgesteld met een persoon met
een afgeronde hbo-opleiding of een universitaire opleiding. Zij onderscheidden daarnaast
werkers in cultureel-creatieve beroepen
(kunstenaars, muzikanten, media-makers,
architecten, wetenschappers, docenten,
ICT-ers, reclamemakers, mode-ontwerpers
en designers) en professioneel-creatieve
beroepen (managers in zakelijke, ﬁnanciële
en juridische dienstverlening en hogere functies in de gezondheidszorg, techniek en verkoop). Op basis van informatie over opleiding
en beroep uit de Regionale Enquête Beroepsbevolking (REB) en de bedrijfsklasse informatie is bepaald wie tot de doelgroepen
behoren. In afbeeldingen 10, 11 en 12 zijn
de woonoriëntaties van de kenniswerkers,
de cultureel-creatieven en de professioneelcreatieven weergegeven.

10

Amsterdam = 38%
< 16%
16 – 39%
40 – 65%
> 65%
Woonoriëntaties kenniswerkers, 2003
Bron: O+S, 2004

23

24

Prof. dr. Sako Musterd
11

12

Amsterdam = 20%

Amsterdam = 24%

< 11%
11 – 24%
25 – 50%
> 50%

< 16%
10 – 27%
28 – 50%
> 50%

Woonoriëntaties cultureel-creatieven, 2003
Bron: O+S, 2004

Woonoriëntaties professioneel-creatieven, 2003
Bron: O+S, 2004

Kenniswerkers die in Amsterdam wonen
(38% is kenniswerker; in Nederland is maar
27% van de werkzame beroepsbevolking
hoogopgeleid) zijn typisch in de meest
stedelijke milieus te vinden, in de buurt van
ontmoetingsplaatsen, horeca, culturele en
andere voorzieningen.
Cultureel-creatieve werkers (20% van de
beroepsbevolking) wonen nog wat stedelijker, dat wil zeggen nog vaker in of vlakbij
het centrum van de stad en in de direct aangrenzende 19e eeuwse wijken. Net als de
kenniswerkers bevindt het overgrote deel
van deze werkers zich in Amsterdam binnen
de ring van de A10.
De professioneel-creatieve werkers (24%
van de beroepsbevolking) vertonen een wat
ruimere woonoriëntatie. Zij zijn wat minder in
de binnenstad en juist wat meer in Oud-Zuid,
in de Watergraafsmeer, MAP/Nieuw Sloten
te vinden. Als de gehele regio beschouwd
wordt, blijken relatief veel personen uit deze
beroepscategorie op andere gemeenten in
de regio te zijn georiënteerd.

Een ander gegeven dat wellicht ook mag
worden ingezet als indicatie van de woonoriëntatie van werkers in de creatieve kennissector is de spreiding van migranten uit westerse landen. Deze migranten worden dikwijls
verbonden geacht met de toegenomen internationalisering van de economie.
In Amsterdam wordt frequent over hun grote
rol in de cultural industries gesproken, met
name in de reclamebranche (zie bijvoorbeeld
Het Parool, PS 16 oktober 2004). In ieder
geval blijkt het ruimtelijk spreidingspatroon
van deze migranten en de dynamiek daarin
sterk samen te vallen met het patroon en de
dynamiek van de werknemers in de kunstensector en vooral de media en entertainment
sector. Zie afbeelding 13.
Knelpunten en conclusies
Richard Florida verkoopt graag recepten
waarmee steden creatieve kennisstad zouden
kunnen worden. Ik deel de mening van Peter
Hall dat de wereld zo niet in elkaar zit. Het
historisch gegroeide pad waarop een stad
zich bevindt geeft de stad mogelijkheden,
of juist problemen. En die paden kun je niet
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Concentraties van westerse
immigranten, 2004
Bron: Stadsmonitor UvA/O+S

overnight veranderen. Echter, door een
gelukkige samenloop van omstandigheden
bevindt Amsterdam zich naar mijn opvatting
thans wél op het juiste pad. Er zijn al heel
wat voorwaarden vervuld om aan te kunnen
haken bij de actuele economische transformaties. De stad heeft een onovertroffen klassieke infrastructuur in de vorm van perfecte
verbindingen via telecommunicatie, langs de
weg, over het water, via het spoor en door
de lucht. Daar ontstaat wel eens een knelpunt, maar die moeten eerder beschouwd
worden als indicaties van economische bloei
dan als uitingen van ellende. Ook moet
worden bedacht dat aan deze voorwaarden
op veel meer plaatsen kan worden voldaan,
al duurt het soms even. Wat echter niet zo
gemakkelijk kopieerbaar is, en wat derhalve
wél meer unieke comparatieve voordelen
kan opleveren, is de gegroeide stedelijke
structuur met zijn fysieke, sociale en culturele
eigenschappen. Die hebben een bepaald
eigen stedelijk weefsel opgeleverd. En juist
dat weefsel lijkt in trek bij veel van de hedendaagse groeiende economische sectoren en
bij degenen die er werken. Dat geldt voor

een deel van de ICT bedrijven, maar zeker
ook voor de bedrijven in de cultural industries. De sterk stedelijke oriëntatie zien we
ook terug in de woonoriëntaties van kenniswerkers en cultureel creatieven.
Dat levert overigens wel enige knelpunten
op. Een belangrijk deel van de strijd om
de ruimte lijkt zich immers af te spelen op
maar een beperkt deel van het stedelijk
grondgebied. Vooral het gebied binnen de
A10 heeft het zwaar te verduren. Die strijd
lijkt te woeden tussen economische functies
onderling, tussen economische en woonfuncties en binnen de woonfunctie. Zo blijken veel bedrijven in de creatieve zakelijke
dienstverlening, een deel van de media en
entertainmentsector en van de kunstensector
een zelfde ruimtelijke oriëntatie te hebben,
leidend tot een toenemende druk op met
name de Westelijke Binnenstad en OudWest. Bewoners zitten daartussenin. Lange
tijd was de woonfunctie op centraal gelegen
locaties in staat om als het ware ‘hoger te
bieden’ dan de werkfunctie. Het is de vraag
of dat binnen het nieuwe economische krach-
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tenveld, dat zijn aandacht lijkt te hebben
verlegd naar de meest stedelijke milieus, nog
lang het geval zal zijn. De spanning tussen
de woonfunctie en de economische functies
vergt voortdurend aandacht omdat een bepaalde mix van deze functies medebepalend
lijkt voor de attractiviteit van het stedelijk
weefsel. Hier moet dus voorzichtig worden
geopereerd.
Het streven naar een juiste balans tussen
economische en woonfuncties wordt gecompliceerd door de onbalans die de woningmarkt zelf vertoont. Er is al jaren bekend, ook
bij de diensten van de gemeente Amsterdam
die eraan werken, dat er een forse discrepantie is tussen de vraag naar en het aanbod
van woningen en speciﬁeke woonmilieus.
Dat heeft tot verstoringen geleid met aanzienlijke negatieve effecten als gevolg, zoals:
• prijsopdrijving in schaarse segmenten,
• onderverhuur van sociale huurwoningen,
• scheef wonen (hoge inkomens in goedkope woningen),
• gedwongen woonruimte zoeken elders,
• sterk gereduceerde doorstroming,
waardoor er nog minder mensen aan
een passende woning kunnen komen
(elk procentpunt lagere doorstroming
staat gelijk aan het bouwen van 4000

14

woningen per jaar. Het verhuiscijfer is
thans vijf procentpunten lager dan aan
het begin van de jaren negentig van de
vorige eeuw) en
• het niet voldoende beschikbaar komen
van geschikte goedkope woningen
voor degenen die daar werkelijk behoefte aan hebben.
Hier is sprake van een serieus knelpunt.
Een knelpunt dat niet simpelweg kan worden opgelost door meer te bouwen; het
gaat erom de ontbrekende schakels in de
verhuisketens te vinden en die te repareren.
Amsterdam heeft nog steeds een grote
voorraad relatief goedkope woningen en
er is inmiddels eveneens een duidelijke
voorraad aan de bovenkant, maar er lijkt
niet voldoende aanwezig er juist tussenin.
Ondanks de vele inspanningen die al hebben geleid tot het opvoeren van het aandeel
koopwoningen tot inmiddels zo’n 20 procent
van de voorraad en ondanks de operaties om
illegale bewoning ongedaan te maken, is er
nog altijd sprake van een ﬂinke onbalans.
Van de huishoudens met de sterkste economische positie blijkt in 2003 maar liefst 33
procent (18.000 huishoudens) in de goedkoopste huurwoningen van de stad (tot J 346
huur) te wonen. Zie afbeelding 14.

Percentage in de goedkoopste huurklasse (tot J 346)
per inkomenscategorie

inkomenscategorie

% in goedkoopste huurklasse

primair
secundair tot ziekenfondsgrens
ziekenfondsgrens tot hoger
hoger
Bron: O+S, 2004

74
70
52
33
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Ook de categorie daar juist onder, met inkomens hoger dan de ziekenfondsgrens,
woont naar verhouding heel vaak in de
allergoedkoopste huurwoningen (52% van
deze categorie; 21.000 huishoudens). Dit
scheef wonen heeft er zeker toe bijdragen
dat veel huishoudens die tot de primaire
doelgroep behoren niet in deze goedkope
huurwoningen terechtkomen. Van de bijna
200.000 goedkoopste Amsterdamse huurwoningen — dat is 64% van de voorraad
— worden er minder dan 100.000 (49 %)
verhuurd aan huishoudens uit de primaire
doelgroep. Twintig procent van die woningen
wordt aan huishoudens verhuurd met een
inkomen boven de ziekenfondsgrens; zelfs
bijna 10 % wordt verhuurd aan huishoudens
uit de hoogste inkomenscategorie.
Ik weet dat de aandacht al gericht is op
deze knelpunten. Maar naar mijn mening
kan die aandacht niet groot genoeg zijn.
Het op gang brengen van de doorstroming
zal positieve sociale effecten hebben om-

dat elke bevolkingscategorie die zich een
beetje verbetert dat dan kan materialiseren
in een betere woonsituatie; het zal positieve
sociale effecten hebben omdat de prijsdruk
zal afnemen; het zal ook leiden tot een soepeler functionerende woningmarkt, waarin
scheef wonen en illegale onderverhuur zullen
verminderen en waarbij, als de markt genormaliseerd is, goedkope sociale huurwoningen
weer vaker bewoond zullen worden door
mensen die het echt nodig hebben.
Maar daarnaast is een goed functionerende
woningmarkt in een juiste balans met de
stedelijke economie een cruciale factor bij
het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en
nieuw talent voor de creatieve kennisstad.
Ik weet dat pogingen om de vraag-aanbod
balans op de woningmarkt te herstellen altijd
mislukken, omdat de samenleving sneller verandert dan de fysiek gebouwde omgeving,
maar een stad met zoveel creatieve werknemers en bewoners moet toch tot heel wat
in staat worden geacht.
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Deze bijdrage beoogt in kort bestek de
ontwikkeling van Amsterdam sinds 1970 in
beeld te brengen. Dat valt niet mee, zeker
als bedacht wordt dat het niet makkelijk is
om precies te deﬁniëren wat een stad eigenlijk is en welke verschijnselen bepalend zijn
voor het in beeld brengen van stedelijke
ontwikkelingen. Gelukkig geldt tegelijkertijd
dat steden een heel stabiele kant hebben.
De bommen op Hirosjima en Nagasaki en
ook die op Rotterdam hebben uiteindelijk
hun rangorde in het stelsel van steden niet
aangetast. Ook is het weer in de grootste
steden in Europese landen beter dan in de
op één na grootste steden: het regent in
Rotterdam meer dan in Amsterdam.
Steden mogen dan diffuus en stabiel tegelijk
zijn, ze veranderen wel. Om die veranderingen goed te kunnen interpreteren is het
zinvol lange tijdsreeksen te gebruiken.
Die achtergrond maakt het beter mogelijk uit
te maken wat ertoe doet en wat niet, ook als
veranderingen zich snel voltrekken.

Deze bijdrage benadrukt dat de creatieve
kennisstad niet zomaar op een doordeweekse dag uit de lucht is komen vallen. Sterker nog, de creatieve kennisstad is ontstaan
voordat de hype begon die het begrip sinds
enige tijd onmiskenbaar begeleidt. Op een
aantal belangrijke terreinen van stedelijke
ontwikkeling kent Amsterdam tussen 1970
en 1985 een periode van neergang, gevolgd
door een periode van opgang tussen 1985 en
2000. Dat leidt vanzelfsprekend tot de vraag
in hoeverre het concept creatieve kennisstad
betekenis heeft voor het ontwikkelingsperspectief van Amsterdam (afbeelding 1).
Het jaar 1985 is een echt omslagpunt in veel
cijferreeksen (zie de afbeeldingen 2 t/m 8);
bevolking en werkgelegenheid nemen weer
toe en veranderen tegelijkertijd van samenstelling. Zo is er een snelle toename van
kleine huishoudens in de stad; in 1985 zijn ze
in de meerderheid. Ook is de snelle groei van
economische activiteiten in de sectoren cultuur, vrije tijd en horeca opvallend.
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Algemene ontwikkeling Amsterdam,1970-2015
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Amsterdam: beroepsbevolking en werkgelegenheid
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De betekenis van de vrijetijdsindustrie —
al jaren de snelst groeiende bedrijfstak ter
wereld — blijkt uit het aantal overnachtingen,
dat na 1985 groeiversnelling laat zien. Dit is
een eerste aanwijzing dat de veranderingen
die onder de noemer creatieve kennisstad
worden gevat, beginnen in het centrum van
de stad en samenlopen met een groeiend
aantal buitenlandse bezoekers.

toeristen denken dan wel aan mooie 17e
eeuwse gevels; afbeelding 9 laat zien dat
40% van de woningen in de binnenstad van
na 1970 is en bijna 25% van na 1985.
In de rest van de oude stad is dat aanmerkelijk lager.

De ontwikkeling die voor de stad als geheel
waarneembaar is speelt zich vaak in het
meest centrale deel van de binnenstad het
scherpst af, zeker ook in kwalitatieve zin.

Deze cijfers leren dat er veel veranderd is in
de stad; of beter: er is veel veranderd in de
regio Amsterdam en de transformatie van de
binnenstad speelt daarbij een belangrijke rol.
Dat geldt niet alleen voor woningen en bevolking, maar zeker ook voor de economische
activiteiten.

Maar wat zeker bijzonder is aan de binnenstad is de verandering in de woningvoorraad:

Deze tussenstand maakt leidt natuurlijk onmiddellijk tot de vraag: hoe komt dat nu?
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Amsterdam: geregistreerde werkloosheid 1970-2003
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Amsterdam: aantal vestigingen cultuur en horeca
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Bevolking Amsterdam-Centrum

aantal bewoners
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Cumulatieve nieuwbouw in Amsterdam-Centrum
ten opzichte van 1970*
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0,7
5,1
13,7
23,9
33,9
38,5

* groei Centrum 1970-1984: 14%
groei Centrum 1995-1999: 25%
groei Centrum 1970-1999: 39%
groei bestaande stad 1970-1999: 25%

10 Werkgelegenheid en beroepsbevolking Amsterdam-Centrum
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Omslag boek Richard Florida:
The rise of the creative class

Tja, de bovenstaande foto doet u natuurlijk
meer denken aan sex and the city dan aan
noeste wetenschappelijke arbeid. Het is het
omslag van Richard Florida’s bestseller.
In het boek zelf ondersteunt de auteur zijn
zoektocht naar de creatieve klasse met het
voorbeeld van een werkster met een Porsche
(de werkster van de auteur, dat spreekt).
Wie zo te werk gaat heeft niets gedaan om
een hype te voorkomen. Maar dat neemt niet
weg dat de vragen die in dit boek gesteld
worden erg interessant zijn: waarom doet de
ene stad het beter dan de andere, wat maakt
sommige steden succesvol?
Amsterdam heeft ‘t — de slogan is, hoewel
recentelijk ingeruild, onverminderd waar.
Amsterdam heeft iets in zijn uitgangssituatie dat deze stad bij uitstek geschikt maakt:
de samenloop van toerisme en creatieve
industrie in een van oudsher open en internationaal georiënteerd klimaat binnen een
kleinschalig vestigingsmilieu. Dat elke stad en
dorp dat wil hebben doet daar niets aan af.
Sako Musterd heeft al gedetailleerd laten
zien wie er graag willen wonen en werken in
de binnenstad. Ik wil daar nog een illustratie
aan toevoegen. De creatieve industrie is met
zeven procent van de werkgelegenheid, ruim
30.000 banen — een substantiële sector in
de economie, zoals TNO recentelijk nog eens
heeft bevestigd. In afbeelding 12 zien we dat
die werkgelegenheid sterk geconcentreerd is
in de binnenstad: 14.000 banen in 1996, en
21.000 banen in 2003.

Deze ontwikkeling is ook op straat zichtbaar.
De openbare ruimte van de binnenstad is
enorm mee veranderd: de binnenstad met
hoofdkantoren en veel personeel heeft plaats
gemaakt voor heel veel kleine vestigingen
met weinig personeel. Op straat is er minder
ruimte voor trams en auto’s om mensen naar
die kantoren te brengen: openbare ruimte en
openbare gelegenheden zijn veel belangrijker
geworden. Het is dan ook precies de kwaliteit
van die openbare ruimte in de binnenstad die
westerse allochtonen noemen als gevraagd
wordt wat Amsterdam onderscheidt van
andere steden.
Ik denk dat deze terugblik voldoende aanleiding bevat om over de creatieve kennisstad
of welke term daar ook maar voor gebruikt
wordt, te blijven nadenken.
Maar voorlopig staan er nog wel een aantal
door de hype veroorzaakte misverstanden in
de weg. Ik wil er een paar langslopen.

Concentraties creatieve industrie,
1996 (geel) en 2003 (paars)
Bron: Fysieke Stadsmonitor UvA/dRO
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Misverstand 1: de creatieve kennisstad is
alleen voor rijken
De armen moeten de stad uit, concludeerde
Het Parool naar aanleiding van een publicatie
van de Kamer van Koophandel. Als de kampioenen van de creatieve kennisstad hun zin
zouden krijgen zou Amsterdam simpelweg
de kansarmen de stad uit gooien, volgens de
krant. Zo hoeft het niet te zijn. In de eerste
plaats zijn mensen die tot de creatieve klasse
gerekend worden en in de stad willen wonen
helemaal niet rijk. Juist omdat ze relatief jong
zijn en in een sector met een lagere arbeidsproductiviteit actief zijn, liggen de inkomens
gemiddeld lager dan in andere sectoren.
Bovendien gaat het er niet om dat de armen
de stad uitgegooid worden. Hooguit wordt
ervoor gepleit beleidsmatig mee te gaan op
een trend. De beweging van veel huidige
bewoners buiten het centrale deel van de
stad en buiten de gemeente op zoek te gaan
naar andere woonkwaliteiten dan locatie is
er toch.
De 24-uurseconomie van de vrijetijdsindustrie
levert overigens ook heel veel kleine
(starters)banen in het onderste segment op.
Misverstand 2: de creatieve kennisstad heeft
allochtonen niets te bieden
Voor etnische minderheidsgroepen geldt dat
de ontwikkeling richting creatieve kennisstad
niet zozeer uitsluiting betekent als wel een
extra kans. Deelname wordt immers niet alleen langs formele opleidingscriteria bepaald,
zoals in de meeste andere sectoren van de
economie. Het feit dat de in Amsterdam opgegroeide tweede generatie jong is, helpt
daarbij enorm. Bovendien zoeken mensen die
in de creatieve sectoren actief zijn niet alleen
een open, divers en tolerant klimaat, zij zullen dat klimaat ook helpen bevorderen.
Overigens is 20% van de Amsterdamse
allochtonen afkomstig uit westerse landen.

Zij vormen een belangrijk onderdeel van de
ontwikkeling van de creatieve industrie in de
afgelopen jaren.
Misverstand 3: verkapte aanval op het
woningmarktbeleid
Soms wordt de discussie over de creatieve
kennisstad verengd tot een discussie over
de mate van regulering/liberalisering van de
woningmarkt. Men wil achteraf nog de ideologische oorlog uit de jaren zeventig winnen.
De woningvoorraad heeft meer betekenis
dan volkshuisvesting alleen.
Die voorraad is ook van strategische betekenis voor de economische mogelijkheden en
dus het welvaartsniveau van de stad. Wie
dat niet gelooft wordt ingehaald door de
illegaliteit of categorische liberaliseringsmaatregelen. Inmiddels weet iedereen dat
ook wel. Alleen zou veel beter inzichtelijk
moeten worden welke maatregelen, waar en
in welk tempo effectief kunnen zijn.
Misverstand 4: het gaat allemaal vanzelf
Sommigen denken dat de creatieve kennisstad er vanzelf komt en dat de (lokale)
overheid daar niet veel invloed op kan of
moet willen uitoefenen. En het is ook zo
dat terugkijkend allerlei trends al zichtbaar
waren voordat iemand het over de creatieve
kennisstad had. Maar dat geeft vooral aan
dat de uitgangspositie van Amsterdam in dit
opzicht gunstig is. De vraag of Amsterdam
goed presteert kan alleen in internationaal
perspectief beoordeeld worden. En dan blijkt
dat Amsterdam eerder verliest dan uitloopt
op de concurrentie. Een evenwichtige ontwikkeling van de centrale stad (aantrekkelijk
woonmilieu, aantrekkelijk vestigingsmilieu
voor de creatieve industrie, ruimte voor
vrijetijdsindustrie) laat zich moeilijk denken
zonder overheid die randvoorwaarden stelt
en nieuwe initiatieven mogelijk maakt.

Amsterdam: kleine metropool of dwerggroei

Conclusie
In deze bijdrage is het fenomeen creatieve
kennisstad geplaatst tegen de achtergrond
van de stedelijke ontwikkeling in de afgelopen dertig jaar. Deze ontwikkelingen
dienen tegen de achtergrond van de regio
Amsterdam beoordeeld te worden, iets
dat het bestek van deze bijdrage te buiten
gaat. Hier is aangegeven dat de creatieve
industrie en de vrijetijdsindustrie belangrijke
veranderingen teweeg gebracht hebben.
Het best is die ontwikkeling zichtbaar in de
binnenstad: meer en andere bedrijfsvestigin-
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gen, meer buitenlandse bezoekers en meer
nieuwe (kleine) woningen. Deze ontwikkeling
sluit goed aan op de uitgangspositie van
Amsterdam. De mate waarin Amsterdam in
de toekomst verder weet te proﬁteren van
deze ontwikkeling is mede bepalend voor
het succes van de stad en daarmee voor alle
bewoners. De creatieve kennisstad is één van
de ontwikkelingen die ook voor de toekomst
het label ‘kleine metropool’ geloofwaardig
houden en voorkomen dat Amsterdam in de
internationale concurrentieverhoudingen aantrekkelijkheid verliest.

13 De ontwikkeling van Amsterdam vanaf 1970
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Creatieve industrie
in Amsterdam; focus
op de binnenstad
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Ondanks de lage groeicijfers in de huidige
jaren, heeft de economie van Amsterdam in
vergelijking een uitzonderlijk gunstig decennium achter de rug. De periode 1994-2000
was voor de economie van de hoofdstad
in vergelijking met de nationale economische ontwikkeling zeer gunstig. Nederland
beleefde in die periode hoogste groei over
de jaren 1970-2000, die van Amsterdam
ging er stevig over heen.
De hoge groei van de Nederlandse economie
heeft in de periode 1995-2000 een onmiskenbaar urbaan karakter. In de jaren 1970-1985
lag het groeigemiddelde van de hoofdstad
ver onder het nationale groeipad, in de
periode 1985-1995 volgt de Amsterdamse
groei het nationale gemiddelde en vanaf
1993-1994 overstijgt de Amsterdamse groei
het nationale gemiddelde. De achterstand
over de periode 1970-1985 heeft veel aandacht gekregen in de wereld van beleid en
onderzoek, terwijl de ontwikkeling na 1994
eigenlijk als vanzelfsprekend wordt ervaren.

De groeispurt over de periode 1995-2000
van de Amsterdamse economie is nog weinig onderzocht. In deze bijdrage wordt de
vraag beantwoord in hoeverre de creatieve
industrie bijdroeg aan de groeispurt van de
Amsterdamse economie. Deze groei wordt
vergeleken met die van andere bedrijfstakken, met bijzondere aandacht voor de ICT/
nieuwe media sector.
De groeiachterstand over de jaren 1970-1985
is toegeschreven aan sectorstructuureffecten
(teloorgang scheepsbouw), ruimtegebrek
en slechte bereikbaarheid van met name de
Amsterdamse binnenstad. Ruimtegebrek en
slechte bereikbaarheid spelen vooral voor
bedrijfstakken die productiegroei realiseren
door schaalvoordeel; toenemende bedrijfsgrootte vergt nieuwe en vooral grotere
bedrijfsruimte. Dergelijke bedrijfstakken verlieten Amsterdam in een periode waarin de
economie sterk groeide (1965-1975).
Het toegenomen autobezit en vrachtverkeer
versterkte dit, waardoor locaties aan de bui-
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Ontwikkeling groei productie Amsterdam en Nederland, 1970-2000
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tenkant van de stad aantrekkelijker werden
(bijvoorbeeld de Zuidas en Zuidoost).
De ruimtelijk-economische ontwikkeling van
Amsterdam tot 1995 kan zo worden verklaard. Echter, na 1995 spelen de mindere
bereikbaarheid en beperkte ruimte voor
bedrijven kennelijk minder of niet, terwijl het
autogebruik fors is gestegen. Het lijkt zelfs
omgekeerd; kennelijk biedt het Amsterdamse
productiemilieu plotseling een voordeel;
anders is er geen groeiversnelling. Welke
voordelen zijn dat?
Daartoe dienen gedetailleerde cijfers
beschouwd te worden. De extra productiegroei van Amsterdam in de periode 19902000 ten opzichte van het Nederlandse
cijfers vinden we vooral in sectoren handel

en horeca, transport en communicatie en de
Rijksoverheid. Banken, ﬁnanciële en zakelijke
diensten groeiden in Amsterdam snel, maar
in Nederland sneller. Vooral de groei van de
productie in transport en communicatie is
hoog; die ligt in Amsterdam over de jaren
1990-2000 2% per jaar gemiddeld hoger.
De ontwikkelingen in de telecommunicatie
liggen hierachter. Echter, ook deze sectorale
groeicijfers zijn te grofmazig.
Creatieve industrie in vergelijking met
andere sectoren
De bedrijfstakken die de creatieve industrie
omvatten zijn in het perspectief van andere
bedrijfstakken in de Amsterdamse economie
geplaatst. Eerder bleek al dat de creatieve
industrie 6,9% van de Amsterdamse economie omvat. Als we deze terugzoeken in de
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Gemiddelde jaarlijkse productiegroei Amsterdam en Nederland, 1970-2000 naar sectoren

AMSTERDAM
landbouw & visserij
nijverheid
handel en horeca
transport en communicatie
banken en zakelijke dienstverlening
exploitatie onroerend goed
rijksoverheid
non proﬁt/overige diensten
totaal
NEDERLAND
landbouw en visserij
nijverheid
handel en horeca
transport en communicatie
banken en zakelijke dienstverlening
exploitatie onroerend goed
rijksoverheid
non proﬁt/overige diensten
totaal

1970-1980

1980-1990

1990-2000

1970-2000

-5,0
-1,3
-2,4
-4,7
4,5
1,2
3,2
3,9
0,3

-3,8
-2,4
0,8
-0,7
2,2
5,4
-1,5
1,3
0,2

1,2
0,6
3,4
6,6
5,3
6,0
3,4
3,2
3,7

-2,6
-1,0
0,6
0,3
4,0
4,1
1,7
2,8
1,4

1970-1980

1980-1990

1990-2000

1970-2000

-1,1
1,6
1,2
0,8
5,5
5,1
4,0
5,2
2,2

1,2
0,9
2,6
2,3
4,3
5,1
0,9
1,7
1,7

-1,9
1,6
2,9
4,6
6,5
4,6
1,6
2,9
2,8

-0,6
1,4
2,2
2,5
5,4
4,9
2,1
3,3
2,2

Bron: CBS/TNO Regio Databank

traditionele sectorindeling (zie afbeelding 2),
dan vinden we de creatieve industrie terug bij
de industrie (7.400 banen), de zakelijke diensten (11.300) en de non-proﬁt sector (13.900).
De grote sectoren in Amsterdam zijn de
zakelijke diensten, handel (detail- en groothandel), de ﬁnanciële instellingen en de
gezondheids- en welzijnszorg. De creatieve
industrie hoort met 6,9% tot de middelgrote
sectoren van Amsterdam, te vergelijken met
de horeca, vervoer en communicatie en het
onderwijs, waarvan het aandeel in de gehele
economie in dezelfde orde van grootte ligt.
Als onderdeel van de industrie, cultuur en

overige diensten maakt de creatieve industrie
een relatief groot deel uit. Van de gehele
zakelijke diensten is het aandeel bescheiden.
Bij de jaarlijkse gemiddelde groei is duidelijk
dat het deel van de creatieve industrie dat uit
de non-proﬁt sector en de zakelijke diensten
afkomstig is de hoogste groei over de jaren
1996-2002 vertoonde, respectievelijk 8,1%
en 9,0% jaarlijks. Het deel dat uit de industrie afkomstig is vertoonde krimp (-1,3%).
Amsterdam kreeg over de jaren 1996-2002
er 93.000 banen bij (afbeelding 3); daarvan
rekenen we er 9.200 tot de creatieve industrie. Per saldo droeg de creatieve industrie
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3

Creatieve industrie in de Amsterdamse economie, 1996-2002, absoluut aantal banen x 1000
als % van Amsterdam

gemiddelde jaarlijkse

banen 2002 x 1.000

totaal 2002

groei 1996-2002 in %

landbouw
visserij
delfstoffenwinning
industrie
waarvan creatieve industrie
openbare nutsbedrijven
bouwnijverheid
handel en reparatie
horeca
transport, opslag en
communicatie

0,7
0,0
0,1
25,8
7,4
0,6
13,8
67,9
30,5
37,6

0,2
0,0
0,0
5,4
1,6
0,1
2,9
14,3
6,4
7,9

1,4
0
13,0
-2,1
-1,3
-20,7
3,4
1,0
4,8
5,6

ﬁnanciële instellingen
zakelijke dienstverlening
waarvan creatieve industrie
openbaar bestuur
onderwijs
gezond/welzijnszorg
cultuur, recreatie en overige
dienstverlening

46,8
100,4
11,3
29,8
27,8
59,5
31,9

9,9
21,2
2,4
6,3
5,9
12,6
6,7

3,1
8,2
8,1
2,4
0,9
4,0
6,9

waarvan creatieve industrie
extraterritoriale lichamen

13,9
0,2

2,9
0,0

9,0
0,4

473,4

100

3,7

32,5

6,9

5,7

aantal banen 1996

aantal banen 2002

saldo 1996-2002

380.365
23.348

473.374
32.520

+ 93.009
+ 9.172

6,1%

6,9%

+ 9,9%

Amsterdam totaal
waarvan creatieve industrie
Bron: LISA/bewerking TNO Inro

4

Aandeel creatieve industrie in de Amsterdamse groei

Amsterdam totaal
creatieve industrie
creatieve industrie als %
aandeel van Amsterdam
Bron: LISA/bewerking TNO Inro
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9,9% bij aan de Amsterdamse groei. Dat betekent dat van elke tien banen extra die de
Amsterdamse economie er in deze jaren bij
kreeg, er één in de creatieve industrie werd
gegenereerd. Ofwel, dat is in een verhouding
van 1 op 10.
Een vergelijking met ICT & Nieuwe Media
In een periode waarin de economische ontwikkeling tegenvalt wordt gezocht naar
nieuwe kansen; de creatieve industrie is als
bedrijfstak zo’n nieuwe kans voor de grote
stad. Echter, enige jaren geleden werd naar
een aanverwante bedrijfstak gekeken, namelijk de ICT/nieuwe media sector, die evenals
de creatieve industrie een sterke verankering
in de economie van Amsterdam en regio
bleek te hebben. Over de ICT/nieuwe mediacluster is gebleken dat deze sector pas een
stevige groei vertoonde nadat de ontwikkeling van de webtechnologie op gang kwam.
In de jaren tachtig ontwikkelde de computertechnologie nog voornamelijk als een technologie die gericht was op intern gebruik ervan
in bedrijven en huishoudens. Door de komst
van webtechnologie ontwikkelde vooral het
externe gebruik van computers; dit betrof
niet alleen hardware en software, maar juist
ook het element communicatie. Dat laatste
betreft vooral de vormgeving en invulling van
websites. Vanaf het moment dat dit communicatieve element een grote rol speelt, versnelt de groei van dit cluster in Amsterdam
en omgeving. Amsterdam (en de regio) hebben traditioneel een sterke positie in bedrijvigheid die op communicatie en vormgeving
is gericht. Dan gaat het om bijvoorbeeld de
reclame-bedrijvigheid, graﬁsche nijverheid
en media (zoals journalisten, studio’s) die
sterk in Amsterdam zijn geconcentreerd.
Dergelijke activiteiten zijn noodzakelijk voor
de effectieve toepassing van web-technologie. Bovendien bleek de meertaligheid,
de op communicatie gerichte attitude van

de Amsterdamse beroepsbevolking en de
relatie met culturele activiteit in Amsterdam
een voordeel te zijn in de ontwikkeling van
de internet-bedrijvigheid in Amsterdam en
omgeving.
De bijdrage van ICT/nieuwe media aan de
Amsterdamse economie is van een grotere
orde dan die van de creatieve industrie.
De ICT/nieuwe media omvatte in 2002
47.500 banen; dat is 10% van de gehele
Amsterdamse economie. In de groei van de
Amsterdamse economie over de jaren 19962002 had de ICT/nieuwe media een groter
aandeel, namelijk 20.300 van de 93.000
banen. Van elke vijf banen die Amsterdam er
bij kreeg over de jaren 1996-2002, behoorde
er ruim één tot de ICT/nieuwe media.
Door de relatie met culturele activiteit van
ICT/nieuwe media is de vraag in hoeverre de
creatieve industrie een overlap heeft met de
ICT/nieuwe media. Mogen de bedrijfstakken
opgeteld worden, of niet?
Het blijkt dat de clusters elkaar voor een
deel overlappen; sommige bedrijfstakken
vallen in de selecties van bedrijfstakken die
voor beide clusters zijn gemaakt. Dat geldt
voor 7.000 banen. Het gaat hierbij met
name om bedrijfstakken in de nieuwe media
(uitgeverijen) en reclame. Dat zijn bedrijven
op het grensvlak van cultuur en communicatie. Indien we rekening houden met deze
overlap, maken de twee clusters tezamen
15,4% van de Amsterdamse economie uit.
We moeten hierbij er wel rekening mee houden dat de keuzecriteria voor beide clusters
verschillend zijn. Bijvoorbeeld, de ICT/NW
houdt rekening met groot- en detailhandel,
de creatieve industrie niet (zoals bijvoorbeeld
handel in producten en diensten van de creatieve industrie). Ondanks zulke overwegingen
is de conclusie dat beide clusters bij elkaar
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een aanzienlijk deel van de Amsterdamse
economie vormen. Over de jaren 1996-2002
hebben beide clusters een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de groei in Amsterdam:
van de 93.000 banen waren er, rekening houdend met de overlap tussen beide clusters,

5

25.200 afkomstig uit de creatieve industrie
en de ICT/nieuwe media. Het betekent dat
iets meer dan een kwart van de groei van
Amsterdam over de jaren 1996-2002 door
deze activiteiten werden gegenereerd.
Dat is dus ruim één op vier.

ICT/nieuwe media in de Amsterdamse economie, 1996-2002

aantal banen 1996

aantal banen 2002

als % van
Amsterdams totaal

landbouw
visserij
delfstoffenwinning
industrie
ICT/NM
openbare nut
bouwnijverheid
handel en reparatie
ICT/NM
horeca
transport, opslag en
communicatie

660
0
24
25.674
3.664
2.449
11.294
59.860
4.226
22.973
23.039

718
0
50
22.928
2.833
609
1.3811
62.608
5.273
30.505
28.394

0,2
0,0
0,0
4,8
0,6
0,1
2,9
13,2
1,1
6,4
6,0

ICT/NM
ﬁnanciële instellingen
ICT/NM
zakelijke dienstverlening
ICT/NM
openbaar bestuur
onderwijs
gezond/welzijnszorg
cultuur, recreatie en overige
dienstverlening

4.101
38.296
691
50.792
11.866
25.824
26.307
47.036
18.668

9.238
46.416
364
74.764
25.592
29.846
27.816
59.546
27.637

2,0
9,8
0,1
15,8
5,4
6,3
5,9
12,6
5,8

2.700
185
36
380.365

4.237
189
0
47.3374

0,9
0,0
0,0

27.248

47.537

10%

ICT/NM
extraterritoriale lichamen
onbekend
Amsterdam
ICT/nieuwe media
Bron: LISA/TNO Inro
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Banen, toegevoegde waarde en vestigingen van de creatieve industrie in Amsterdam (2002)
per deelsector en totaal (absolute waarde)

(deel) sector
kunsten
media en entertainment
creatieve zakelijke dienstverlening
totaal creatieve industrie
totaal Amsterdam

aantal banen
x 1.000

toegevoegde waarde
x miljoen euro

aantal vestigingen

aantal banen per
vestiging

9,2
12,8
10,6
32,5

289
468
360
1.117

2.219
2.868
3.170
8.257

4,1
4,5
3,3
3,9

473,1

24.737

-

-

Bron: LISA/TNO

7

Banen in de creatieve industrie in stad en regio Amsterdam en Nederland (2002), totaal en per deelsector (absolute waarde x 1.000) *)

Amsterdam

overig regio

totaal regio
Amsterdam

rest van
Nederland

Nederland
totaal

kunsten
media en entertainment
creatieve zakelijke
dienstverlening

9,2
12,8
10,6

3,2
14,6
7,8

12,4
27,4
18,3

26,4
55,4
90,6

38,8
72,8
108,9

totaal creatieve industrie

32,5

25,1

57,6

162,4

220,0

473,1

491,7

964,8

6.395,2

7.360,0

(deel) sector

totaal banen

*) De kolommen ‘Amsterdam’ en ‘overig regio’ tellen op tot ‘totaal regio Amsterdam’.
De kolom ‘totaal regio Amsterdam’ en ‘rest van Nederland’ tellen op tot ‘Nederland totaal’.
Bron: LISA/bewerking TNO
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De creatieve industrie in Amsterdam,
de regio en Nederland
Van alle banen in de Nederlandse creatieve
industrie is 15% in Amsterdam te vinden.
Dat is ruim twee maal zoveel als het aandeel
van de Amsterdamse banen in het totale
aantal banen in Nederland. Een breed scala
aan creatieve bedrijvigheid kenmerkt de
creatieve stad Amsterdam. De drie domeinen
die binnen de creatieve industrie worden
onderscheiden — kunsten, creatieve zakelijke dienstverlening en media en entertainment — zijn in ruime mate aanwezig in de
Amsterdamse economie. Binnen de kunsten
telt Amsterdam 9.200 banen, binnen de creatieve zakelijke dienstverlening 10.600 en
binnen de media- en entertainmentindustrie
12.800. Bovendien laten ze alle drie in
Amsterdam een sterke concentratie zien.
Van alle banen in de Nederlandse kunstensector is 24% in Amsterdam te vinden.
Voor de media- en entertainmentindustrie is
dat 18%. Het minst sterk geconcentreerd is
de zogenaamde creatieve zakelijke dienstverlening. Tot dit deel van de creatieve industrie worden bijvoorbeeld ontwerpbureaus,
reclamebedrijven en architectenbureaus
gerekend. Tien procent van alle banen in dit
segment is in Amsterdam vertegenwoordigd.
Het brede proﬁel dat Amsterdam kenmerkt,
geldt niet voor de rest van de regio.
Daar is in het bijzonder de media- en entertainmentindustrie sterk vertegenwoordigd
is. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg
van de concentratie van omroepactiviteiten
in Hilversum. De totale regio Amsterdam
(de Gemeente Amsterdam én de rest van de
regio samen) is daarmee de thuishaven van
ruim een kwart van alle banen in de creatieve
industrie in Nederland.

van de creatieve industrie (zie afbeelding 8).
Meer dan de helft van de banen in de
Amsterdamse creatieve industrie is geconcentreerd in twee stadsdelen: Centrum
(36%) en Oud Zuid (15%). Andere stadsdelen
die in enige mate een concentratie van
creatieve bedrijvigheid laten zien zijn Oost/
Watergraafsmeer (10%) en Westpoort (8%).
Ruim tweederde van het aantal banen in de
creatieve industrie bevindt zich daarmee in
vier stadsdelen.

Focus op de binnenstad
Binnen de Gemeente Amsterdam is sprake
van een speciﬁek ruimtelijk vestigingspatroon

De segmenten van de creatieve industrie
hebben in de periode 1996-2002 in de hoofdstad verschillende groeisnelheden laten zien.

Samenvattend
Creatieve industrie en economische groei:
1996-2002
Van de ruim 93.000 nieuwe banen die in de
periode 1996-2002 in Amsterdam zijn gecreëerd komen er bijna 9.200 op het conto
van de creatieve industrie. Dat komt neer op
tien procent van de totale groei. Van elke
tien banen die er in die periode bijkwamen
werd er één binnen de creatieve industrie
gecreëerd.
Daarmee kan de creatieve industrie als een
belangrijke groeisector worden aangeduid.
Het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer in
de periode 1996-2002 bedraagt voor de
Amsterdamse creatieve industrie 5,7%.
Ter vergelijking, de gemiddelde banengroei
in de Nederlandse economie als geheel is
in die periode 3,0%. Ook de gemiddelde
jaarlijkse groei van de creatieve industrie in
Nederland als geheel is met 5,1% aanzienlijk.
In de rest van de regio is de groei van de creatieve industrie met jaarlijks gemiddeld 4,3%,
aanzienlijk lager. Met een gemiddeld jaarlijks
groeicijfer van 7,2% onderscheidt
de Amsterdamse Binnenstad zich opnieuw
in positieve zin.

Creatieve industrie in Amsterdam; focus op de binnenstad
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Arbeidsplaatsen in de creatieve industrie in
de stadsdelen in 2002
11.000
5.500
1.100

Aantal banen in creatieve industrie
naar stadsdelen en deelsectoren in
Amsterdam (2002)
Bron: O+S/TNO

aandeel kunsten
aandeel media en entertainment
aandeel creatieve zakelijke diensten

Behalve de hoogste concentratie laat de
kunstensector met 10,5% de hoogste banengroei zien. Ook binnen de creatieve zakelijke
dienstverlening is de banengroei met 8,7%
bovengemiddeld. De media- en entertainmentindustrie blijft met 1,2% echter ver achter bij de rest van de creatieve industrie én
ook bij de Amsterdamse economie als geheel
(3,7%).
Amsterdamse creatieve industrie, de toekomst
en beleid
De hernieuwde groei van de Amsterdamse
economie is in het licht van de afgelopen
decennia bijzonder te noemen. De oorzaken
die aan deze hernieuwde groei ten grondslag liggen zijn benoemd aan de hand van

een tweetal bedrijfstakken die relatief sterk
bijdroegen aan de groei: de ICT/nieuwe
media en de creatieve industrie. Deze twee
bedrijfstakken hebben kennelijk niet te lijden
gehad van de traditionele agglomeratienadelen waar de Amsterdamse economie
al geruime tijd aan leed. De belangrijkste
drijfveer is natuurlijk technologische ontwikkeling geweest: het internet en de enorm
toegenomen geheugencapaciteit van computers. Allerlei nieuwe producten en diensten
konden ontstaan, en bestaande werden
goedkoper. Dat is echter nog geen verklaring
voor de hernieuwde economische groei van
Amsterdam; daarvoor zullen we speciﬁek
ruimtelijke factoren moeten zoeken.
De nieuwe technologie en de toepassing
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daarvan vindt plaats in relatief kleine bedrijven, al dan niet gemengd met thuiswerken.
Veel bedrijfsruimte, ongeschikt voor andere
bedrijvigheid, was wel geschikt voor deze
activiteit. Juist ook door de nieuwe technologische mogelijkheden kon de kleinschalige
en diverse bedrijfsruimte in Amsterdam
benut worden; een computer en een webaansluiting vragen weinig ruimte. Daarnaast
kan gewezen worden op de andere behoefte
aan bereikbaarheid: veel productie gaat via
het web, en de bedrijvigheid sluit aan op
een urbane leefstijl: wonen en werken in de
stad. Hierdoor is de gevoeligheid voor autobereikbaarheid minder voor deze nieuwe
bedrijvigheid.
Buiten deze factoren moet gewezen worden
op algemenere vraag- en aanbodfactoren in
de Amsterdamse economie. Aan de aanbodzijde is het productiemilieu gunstig door het
aanbod op de arbeidsmarkt; Amsterdam kent
relatief veel aanbod van werknemers met een
artistieke en communicatieve achtergrond.
Aan de vraagzijde moet gewezen worden
op de hoofdkantoren in de hoofdstad en de
bijbehorende vraag naar reclame en marketing. Dit sluit aan op bestaande specialisaties
van Amsterdam in de graﬁsche industrie, die
van oudsher in de hoofdstad gevestigd is.
De kleinschaligheid van de ICT/nieuwe media
en de creatieve industrie in combinatie met
een urbane leefstijl is de sleutelfactor voor
de hernieuwde economische positie van
Amsterdam en de binnenstad.
De internationale positie
Amsterdam is minder aantrekkelijk voor de
meer grootschalige (omroep)bedrijvigheid.
Mogelijk Amsterdams beleid dat gericht
is op het behouden en uitbreiden van de
bestaande positie binnen de mondiale creatieve industrie zal andere grote NoordwestEuropese metropolen als referentiepunt
moeten kiezen, zoals Londen, Berlijn, Parijs

of Barcelona. Amsterdam zal in een eventuele
internationale strategie uit moeten gaan van
de mogelijkheden en de kracht van stad én
regio in de concurrentie op aantrekkelijkheid
voor creatief talent en een positie op de
mondiale markten voor creatieve bedrijven.
Beleid
Mogelijk stedelijk beleid gericht op het
versterken van de positie van de creatieve
industrie binnen Amsterdam kan inspelen op
de trend waarbij creatieve industrie en de
sector ICT/nieuwe media steeds meer met
elkaar vervlochten raken. De toekomst van
een groot deel van de creatieve industrie ligt
zonder twijfel in het digitale domein.
Zowel de sector ICT/nieuwe media als de
creatieve industrie heeft sterk bijgedragen
aan de groei van de Amsterdamse economie.
Beide sectoren nemen binnen het Amsterdamse een sterke positie in. Hier ligt voor
Amsterdam de mogelijkheid om nationaal en
internationaal een voortrekkersrol te gaan
vervullen. De creatieve industrie kan gebruikt
worden als hefboom voor innovatie binnen
de Amsterdamse economie. Wanneer binnen
Amsterdam een klimaat ontstaat waarin dat
succesvol gebeurt, zal de aantrekkelijkheid
van stad en regio voor creatieve én innovatieve bedrijvigheid én voor creatief talent
vergroten.
Een helder inzicht in de kracht van het lokale
en regionale vestigingsmilieu is onontbeerlijk
voor een gericht beleid voor verbetering
ervan. Daarbij moet speciﬁek aandacht
worden besteed aan de wijze waarop de
creatieve industrie ruimtelijk het best gefaciliteerd kan worden. Ook beter inzicht in de
vervlechting van de creatieve industrie met
de rest van de Amsterdamse economie is
een voorwaarde om als gemeente optimaal
gebruik te maken van de kansen die de creatieve industrie biedt.
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Datzelfde geldt voor de wijze waarop de
creatieve industrie en speciﬁeke onderdelen
ervan, kan functioneren als een hefboom van
innovatieprocessen in stad en regio. Tenslotte
is een belangrijke vraag hoe de Amsterdamse
creatieve industrie haar positie op Europese
en mondiale schaal kan verbeteren, met het
oog op de aansluiting bij de internationale
markt en de aantrekking die de stad kan blijven uitoefenen op internationale bedrijven
en internationaal toptalent.
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De toekomst van
de stad in de
Vijfde Dimensie
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De auteur studeerde sociale geograﬁe in
Amsterdam en is marktonderzoeker

‘In 1965 ben ik begonnen met mijn studie
Sociale Geograﬁe. De faculteit was gevestigd in een oud schoolgebouw aan het
Waterlooplein op de plek waar nu de Stopera
staat. Ik was de eerste uit mijn familie, die
ging studeren. Voor mijn ouders, die evenals
ik geboren en getogen Amsterdammers waren
(ze verbleven slechts anderhalf jaar van hun
leven — onvrijwillig — buiten Amsterdam,
namelijk tussen 1943-1945 in een kamp in
Polen), was het om meerdere redenen een bijzondere gebeurtenis. Zowel mijn grootouders
van vaders kant als van moeders kant hadden
voor de Tweede Wereldoorlog een fruitstal
gehad op dat zelfde Waterlooplein. En omdat
mijn ouders hun ouders al vroeg moesten
helpen (mijn vader moest op zijn 11e daarvan
van school) hadden ze jarenlang op minder
dan 100 meter gewerkt van de plaats waar ik
toen mijn studie begon.
Toen ik in het Gemeentearchief aan de Amstel
probeerde iets van mijn voorouders te weten
te komen bleken ze vrijwel allemaal in de 19e
eeuw in Amsterdam gewoond te hebben in
het gebied dat vroeger als Jodenbuurt aangemerkt werd. Daarvoor waren ze afkomstig
geweest uit Duitsland.
Prof. De Vries Reilingh en Prof. Heinemeijer
waren mijn docenten. En toen ik zelf in 1969
als kandidaat-assistent bij het instituut ging
werken was het instituut inmiddels verhuisd

naar de Dapperstaat. Daar had mijn vader in
de jaren dertig zelf een eigen fruitstal gehad.
Daarna trokken we naar het Maupoleum aan
de Jodenbreestraat. Mijn werkkamer bleek
hemelsbreed minder dan 100 meter te liggen
van de plek waar mijn ouders rond 1920 als
kinderen hadden gewoond.
De vakken die ik volgde waren naast Fysische
Geograﬁe en Klimatologie vooral Historische,
Sociale en Economische Geograﬁe, Culturele
Antropologie en Statistiek.
Ik heb vrijwel mijn hele leven in Amsterdam
gewoond (geboren in West, daarna verhuisd
naar Zuid en inmiddels al lang woonachtig in
Buitenveldert). Doorgaans bevond de plaats
waar ik werkte zich ook in Amsterdam
(de locaties waren o.a. aan de Amstel, bij het
Rijksmuseum, aan het einde van de Overtoom
en in het WTC). Mijn vier kinderen hebben hun
opleiding gehad, of volgen hun opleiding, in
Amsterdam en zijn woonachtig in Amsterdam.
De jongens zijn, evenals ik, lid van een Amsterdamse voetbalclub. Naast het voetballen, ben
ik weer begonnen als voetbalscheidsrechter
en doorgaans ﬂuit ik mijn wedstrijden op
de diverse mooie voetbalcomplexen, die
Amsterdam kent. Met mijn ouders ging ik elke
twee weken naar Ajax (in De Meer en soms
in het Olympisch Stadion) en ik heb zelf vaste
plaatsen in de Amsterdam Arena.’
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Deze eigen, zeer korte, versie van Geert
Maks prachtige boek ‘De eeuw van mijn
vader’ gaat dus over de stad Amsterdam en
de familie De Hond. Het gaat over speciﬁeke
locaties, bepaalde activiteiten en mensen,
die in relatie tot mij stonden of staan.
En als ik aan mijn studie Sociale Geograﬁe
terugdenk dan waren dat ook precies de
hoofdelementen van de studie. Waarom
bij voorbeeld steden waren ontstaan, hoe
die steden zich ontwikkelden, welke economische activiteiten zich voltrokken, wat
de mensen deden en hoe de interactie
met de fysieke ruimte zich voltrok. Tijdens
mijn studie konden we vaststellen dat de
Industriële Revolutie uit de 19e eeuw de
dominante factor is geweest voor de wijze
waarop de samenleving zich tot de start van
mijn studie had ontwikkeld op sociaal, economisch en geograﬁsche terrein. De fysieke verschijningsvorm van de stad, het grote aantal
mensen dat van het platteland naar de stad
zijn getrokken, de fysieke infrastructuur en
de vormen van de economische bedrijvigheid
zijn bepaald door de grote technologische
ontwikkelingen uit de 19e eeuw.
We zijn nu ongeveer veertig jaar later.
Als we de technologische ontwikkelingen in
de 19e eeuw de naam geven van ‘Industriële
Revolutie’ dan vind ik het terecht dat we de
technologische ontwikkelingen van de laatste veertig jaar de naam geven van ‘Digitale
Revolutie’. Dankzij de miniaturisering van de
chips, eenvoud van het leggen van digitale
verbinden en de enorme ontwikkelingen
van de software, bevindt de PC met internetverbinding zich nu al in meer dan twee
derde deel van de huishoudens. Er zijn meer
mobiele telefoons dan vaste lijnen en de
kleurentelevisie met vele kanalen is overal
gemeengoed geworden.

Vanuit de stad bekeken is het grote verschil tussen de Industriële en de Digitale
Revolutie dat de eerstgenoemde door de
stad lopende op allerlei manieren gezien en
herkend kan worden. Fabrieken met rokende
schoorstenen, grote eenvormige arbeiderswijken, voertuigen, die met machines werden
voortbewogen, elektrische tram, elektrische straatverlichting, etc. Maar de Digitale
Revolutie is als je door de stad loopt amper
te zien. Zowel op het werk als thuis brengen
de meeste mensen inmiddels een groot deel
van hun tijd door vóór de televisie, achter
de PC en/of aan de telefoon! In mijn boek
uit 2002 ‘De Vijfde Dimensie’ heb ik deze
ontwikkeling proberen te beschrijven via het
beeld dat sinds de uitvinding van de telefonie in 1880 de mensen een steeds groter
deel van hun activiteiten niet meer louter
binnen een fysieke omgeving doen. Het kijken naar een live-uitzending op de televisie,
zoals bij voorbeeld de Olympische Spelen in
de zomer van 2004, betekent dat je als het
ware virtueel aanwezig was in het stadion in
Athene. Het voeren van een telefoongesprek
betekent dat je oren en je mond als het ware
fysiek verplaatst worden naar de plek waar
de gesprekspartner is. En als je logisch doordenkt dan weet je dat internet met echte
breedband uiteindelijk zal betekenen dat
je oren, mond en ook de ogen als het ware
verplaatst naar de plek van degene waarmee
je contact hebt (kijk maar eens naar de wijze
waarop het Journaal communiceert met haar
correspondent in Washington). Al deze activiteiten die in feite ontkoppeld worden van de
fysieke dimensie worden verplaatst naar een
virtuele dimensie. Die nieuwe dimensie heb
ik de ‘Vijfde Dimensie’ genoemd. Steeds
meer zal de moderne wereldburger bij een
groot deel van zijn activiteiten de keuze
hebben of dat plaats zal vinden binnen de
fysieke dimensie of binnen die vijfde dimensie. Je kan beslissen om naar de Amsterdam
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Arena te gaan om de wedstrijd te bekijken
of je neemt een abonnement op Canal+ en
is als het ware virtueel in het stadion aanwezig. Je kan beslissen of je naar iemand
toegaat voor een gesprek of dat je die ander
opbelt. En waar de ander op dat moment
fysiek is, maakt niet uit. Als er maar een
verbinding mogelijk is. En de tweeweg communicatiemogelijkheden van internet zijn
naar mijn stellige overtuiging nog pas in de
kinderschoenen, maar in de toekomst zullen
we die technologie steeds vaker gebruiken
voor twee weg videocontact. Dan kunnen we
kiezen of we zeker twee uur besteden aan
reistijd om vanuit Amsterdam naar Rotterdam
gaan om een gesprek van een uur te voeren
of gebruiken we hoogwaardige twee weg
videotechnologie (dus met TV-kwaliteit).
Probeer je dus te denken hoe de samenleving zich ontwikkelt in het algemeen en
Amsterdam in het bijzonder dan zullen die
ontwikkelingen in de Vijfde Dimensie voor
het leven en werken van de mensen steeds
dominanter worden. De Bits nemen in belang
toe en de Atomen nemen in belang af.
En als je dan gaat nadenken over het thema
van vandaag: Amsterdam creatieve kennisstad; een passende ambitie dan moet dat
gebeuren met de inachtneming van het feit
dat een steeds groter deel van het leven van
de stadsbewoner (en alle anderen trouwens
ook) zich in die Vijfde Dimensie zal afspelen.
Nu moet ik bekennen dat ik allergisch ben
geworden van de wijze waarop de politiek
bepaalde termen gebruikt. In 2000 werd in
Lissabon besloten dat Europa in 2010 de
meest concurrerende economie diende te
worden. En dat werd onder meer gedaan
door een van de grootste digibeten van
Nederland: Premier Kok. En uitgerekend hij,
de man die er verantwoordelijk voor is dat
Nederland al meer dan 6 miljard euro heeft
uitgegeven voor een spoorlijn van
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160 kilometer, een technologie uit het begin
van de 19e eeuw, heeft nu een rapport
moeten maken om uit te leggen waarom het
volledig mislukt is (die analyse is trouwens
van een zelfde kwaliteit als zijn daden als
Minister van Financiën en als Premier om
de Nederlandse economie gereed te maken
voor de 21e eeuw). Het huidige kabinet heeft
de termen ‘innovatie’ en ‘kenniseconomie’ als
leidmotief genomen. Ze worden te pas en te
onpas als een soort mantra herhaald, maar in
de praktijk merk ik daar amper wat van.
Men is vooral bezig met het bieden van
(oude) oplossingen voor oude problemen.
En als ik dan de term ‘creatieve kennisstad’
hoor dan krijg ik hetzelfde gevoel als bij de
termen ‘innovatie’ en ‘kenniseconomie’.
Het is een slogan, maar wat wordt er dan in
de praktijk mee gedaan?
Voor alle drie termen geldt dat het vooral
een kwestie is van ‘tussen de oren zitten’.
In feite zou bij alle beslissingen die je als
bestuurder neemt deze manier van denken
dominant moeten zijn. Zowel het uitdenken
van de maatregelen als bij de uitvoering dien
je dan innoverend bezig te zijn. Alles wat je
doet moet erop gericht zijn om economie
er een van kennis te laten zijn. En als je dan
zegt dat Amsterdam een creatieve kennisstad
moet gaan worden dan zal het overgrote
deel van je besluitvorming en de uitvoering
van beleid daardoor beheerst moeten worden. En dat je dan niet alleen laat meevoeren
met de stroom der ontwikkelingen, want
dan gebeurt dat op andere plekken ook en
waarschijnlijk ook nog in een sneller tempo,
maar dat er een sturend beleid is waarbij
Amsterdam zich ook nog positief onderscheidt van andere steden binnen Europa.
De grote kritiek ten aanzien van de regering
is dat men geen of geen aansprekende visie
heeft hoe Nederland er over een tijdje uit zal
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kunnen zien en wat we vervolgens moeten
doen en laten om zover te komen. Ik stel
vast dat dit niet alleen voor Nederland geldt,
maar dat ook in het bedrijfsleven dit het
geval is. Vaak denkt men dat de toekomst
slechts een extrapolatie is van de ontwikkelingen uit het verleden. Maar onder invloed
van de gemelde ingrijpende technologische
veranderingen (vooral op het terrein van ICT)
maken we op allerlei plekken in de economie
en samenleving een paradigmabreuk mee.
Extrapolatie van het verleden is dan een
slechte voorspelling voor de ontwikkelingen
in de toekomst. Als je doelstelling dan is dat
Amsterdam de creatieve kennisstad moet
worden dan is het dus noodzakelijk dat op
vrijwel alle facetten van de stad en het stadsbeleid je moet aangeven wat dat dan voor
een bepaald moment, stel 2015, zal gaan
betekenen. En hoe je van plan die doelen
te bereiken.
In dit kader is het niet mijn taak noch mijn
mogelijkheid om dat complete beeld te
geven. Die opdracht zou dienen toe te vallen
bij degenen die de verantwoordelijkheid
hebben leiding te geven aan de stad.
Ik wil echter wel op een aantal aspecten
wijzen die daarbij volgens mij een sleutelrol
dienen te spelen:
Zowel het landsbestuur als het stadsbestuur
zitten nog vrijwel geheel gevangen in de
manier van denken die ontstaan is na de
Industriële Revolutie. Dat betekent dat er
veel geld wordt geïnvesteerd in fysieke
infrastructuur. Men denkt Nederland en
Amsterdam goed voor te bereiden voor de
economie van de 21e eeuw door het aanleggen van de Betuwelijn, extra banen voor
Schiphol, de tweede Maasvlakte,
de Noord-Zuid-lijn, de Ceres containerhaven, grotere sluizen voor IJmuiden, de
A10 onder de grond, etc. etc. Nog los van

het feit dat diverse van deze investeringen
op zichzelf al aantoonbaar niet voldoende
economisch rendement geven, hebben deze
investeringen vrijwel niets te maken met de
woorden ‘innovatie’, ‘kenniseconomie’ en
‘creatieve kennisstad’. Maar het geld dat
ermee gemoeid is en het gemak waarmee
het uitgegeven wordt (nog los van de onvermijdelijke overschrijdingen) vind ik verbijsterend. Voor het geld bijvoorbeeld dat nu
uitgegeven wordt aan de Noord/Zuidlijn zou
niet alleen iedere Amsterdammer en ieder
Amsterdams bedrijf aangesloten kunnen
worden op een glasvezelnet maar dat nog
eens tot het midden van de 21e eeuw gratis
kunnen gebruiken ook. Welke manier van het
besteden van 1,5 miljard euro zal denkt u een
grotere bijdrage vormen aan Amsterdam, de
creatieve kennisstad?
En welke manier van besteden van deze 1,5
miljard euro zal een grotere bijdrage leveren
aan de Amsterdamse economie van de 21e
eeuw. De Amsterdammers van de toekomst
en de Amsterdamse bedrijven van de toekomst zullen steeds meer binnen die Vijfde
Dimensie opereren. Dat heeft trouwens ook
als gevolg dat in de concurrentiestrijd met
die Vijfde Dimensie de fysieke infrastructuur
vooral benut zal worden op die terreinen
waar die fysieke infrastructuur duidelijke
voordelen biedt ten opzicht van de virtuele
infrastructuur (dat zal trouwens pas gebeuren
als de mensen volledig gewend zijn aan het
opereren binnen die Vijfde Dimensie).
De binnenstad zal bij daardoor nog veel
meer de plek worden waar men zich in een
vorm van collectiviteit ontspant (inclusief
het funshoppen) en steeds minder de plek
zijn waar men werkt. Het zo snel mogelijk
tot stand brengen van dat hoogwaardige
glasvezelnet naar ieder huis en kantoor zou
al lang op nummer één van de prioriteitenlijst van de gemeente Amsterdam dienen
te staan. Er zijn mensen die zeggen dat de
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bestaande infrastructuren en de verdere
opkomst van WiFi voldoende zullen zijn om
aan de behoeften van de Amsterdammers
te voldoen. Dat zou gelden als men ervan
uitgaat dat de wijze waarop internet gebruikt
zal gaan worden in de toekomst behoorlijk
lijkt op het huidige gebruik, maar dan met
een hogere verbindingssnelheid. Maar als we
aannemen dat in de toekomst bij voorbeeld
een derde van onze telefoongesprekken en
de helft van onze huidige zakelijke ontmoetingen via hoogwaardige (dus tv-kwaliteit)
twee- of meerweg video verbindingen gaan
plaatsvinden dan is de gigantische capaciteit van glasvezel de enige mogelijkheid
om dit gebruik te kunnen faciliteren. Door
deze infrastructuur snel te realiseren ontwikkel je een situatie waarbij Nederlanders en
Nederlandse bedrijven ervaring opdoen met
de infrastructuur die over 25 jaar dominant
zal zijn in de ontwikkelde werk. En verhoog
je de aantrekkelijkheid van Amsterdam als
vestigingsplaats voor die nieuwe bedrijven aanzienlijk. Dit is dus naar mijn stellige
overtuiging een cruciaal element van de
uitwerking van het plan om van Amsterdam
een creatieve kennisstad te maken. Daarbij
wil ik ook stipuleren dat het gratis ter beschikking stellen van een echt hoogwaardige infrastructuur voor de bevolking zowel
voor de bewoners zelf als de uitstraling van
Nederland naar buiten toe een heel positieve
werking zal hebben.
Hoewel heel belangrijk, is het niet voldoende
om alleen de infrastructuur van de toekomst
in Amsterdam aan te leggen. Het gaat vanzelfsprekend om de wijze waarop mensen
en bedrijven deze infrastructuur gebruiken.
Hoewel de ervaring leert dat de innoverende
kracht van mensen en bedrijven groot kan
zijn als men de beschikking krijgt over infrastructuur met hele nieuwe mogelijkheden,
is het van groot belang dat de overheid en
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alle (semi-) overheidsdiensten een voorhoederol gaan spelen bij het gebruik van deze
nieuwe infrastructuur. In het bestek van de
onderhavige lezing voert het te ver om diep
in te gaan op de oorzaak van de grote kloof
die er is tussen de burger en de overheid.
Maar een belangrijk element is het feit dat
de overheid bij haar opereren weinig transparant is voor de burger, amper openstaat
voor terugkoppeling van ervaringen (er
eigenlijk ook niet echt geïnteresseerd in is)
en erg top-down redeneert en opereert.
Ondanks het feit dat de overheid meermalen
heeft aangekondigd (zoals bij voorbeeld bij
het grote project Loket 2000) ingrijpend
anders te gaan opereren met behulp van ICT,
merk je daar als burger tot nu toe vrij weinig
van (behoudens bij de belastingdienst, die,
in tegenstelling tot andere ministeries en
diensten, wel opereert onder de aanname
dat alle bedrijven en het overgrote deel van
de burgers over PC’s en internet beschikken). Een cruciaal onderdeel van Amsterdam,
die creatieve kennisstad, zou moeten zijn de
creatieve, op moderne kennis en methoden
gebaseerde, wijze waarop de stad bestuurd
wordt. Daarbij zal zij met al haar diensten
via dat hoogwaardige interactieve net (met
tweeweg video) met de burger moeten communiceren. Hierbij denk ik niet alleen aan
het virtueel kunnen bijwonen van alle openbare zittingen van raden en commissies van
de gemeente (niet dat er veel gebruik van
gemaakt zal worden, maar het geeft aan hoe
een gemeente anno de 21e eeuw met hedendaagse technologie haar taak vervult).
En ik denk ook niet alleen aan de mogelijkheid om alle lokethandelingen ook via dit
net te kunnen uitvoeren alsmede het digitaal
beschikbaar stellen van alle folders, nota’s,
regels, voorschriften e.d. Maar vooral aan
manieren om op moderne, dus andere,
wijzen taken te gaan vervullen.
Kijk bij voorbeeld eens naar de 311-dienst

Drs. Maurice de Hond

van New York. Klachten over zaken waar de
gemeente een rol bij kan spelen kan men daar
kwijt en men heeft de garantie dat hetzij de
problemen snel worden opgelost (de 311 afdeling heeft zeggenschap over de afzonderlijke
diensten, die de problemen in de praktijk
moeten oplossen) of goed gecommuniceerd
wordt met de burger waarom de situatie is
zoals het is en wat er in de nabije toekomst zal
gaan gebeuren. En als die communicatie, voor
zover van belang voor anderen, ook nog toegankelijk is voor derden, dan kan het positieve
effect groot zijn. Ook het zijn van de creatieve
kennisstad zit tussen de oren en ook op dit
vlak dient het Gemeentebestuur de lijn te
volgen ‘ik val aan, volg mij’.

Bezien we de ontwikkelingen van de afgelopen
20 à 30 jaar dan is het niet moeilijk vast te stellen dat de veranderingen de komende tien jaar
wederom sneller gaan als de veranderingen de
afgelopen tien jaar zijn gegaan. Op zichzelf is
het goed om als Gemeentebestuur een ambitie
te formuleren, die toekomstgericht is. En dan
is ‘creatieve kennisstad’ best een passende
ambitie. Maar vooralsnog vrees ik dat die
ambitie dezelfde kant op zal gaan als die van
de EU om Europa in 2010 de meest concurrerende economie te maken en van het kabinet
Balkenende om van Nederland een innoverende kenniseconomie te maken. Ik word dienaangaande heel graag prettig verrast en hoop
dat samen met u te kunnen vaststellen in 2019,
bij het 125-jarig bestaan van Dienst Onderzoek
en Statistiek van de Gemeente Amsterdam.

Amsterdam als ICT en
Nieuwe Media stad
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publicatie ICT en de stad, uitgegeven door de Regional Science Association.

Tal van steden, in binnen- en buitenland,
hebben zich de laatste jaren geafﬁcheerd
als ICT-stad. Met de ineenstorting op de
beurs en van ICT-fondsen en de terugloop
van bedrijvigheid in de sector is de aandrang
zich als zodanig te proﬁleren enigszins afgenomen. Nieuwe slogans duiken op. Onder
invloed van de hernieuwde aandacht voor de
betekenis van kennis voor de economische
ontwikkeling — en in Nederland in het bijzonder na de instelling van een nationaal
innovatieplatform — proﬁleert men zich
graag als kennisstad.
Meer recent wordt — onder invloed van de
furore van Richard Florida1 — de vlag ‘creatieve stad’ uitgehangen. Bewijst dit, op zich
niet ongebruikelijke, opportunisme onder city
marketeers dat het belang van de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie slechts een voorbijgaand verschijnsel
is? Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat
de belangstelling voor de sector, zowel van
beleidsmakers als van investeerders, hype-

achtige vormen aangenomen heeft. Evenmin
moeten we onze ogen er voor sluiten dat
bij de algemene conjuncturele omslag de ITsector disproportioneel zwaar getroffen is.
Het ziet er echter naar uit dat het gebrek aan
onderscheidend vermogen dat door velen
aan de dag gelegd werd in de opgaande
fase gevolgd wordt door een al even groot
gebrek aan onderscheidingsvermogen nu het
economisch tij gekeerd is. De betekenis van
ICT voor de economische ontwikkeling in het
algemeen en die voor stedelijke economieën
in het bijzonder gaat immers veel verder dan
de rechtstreekse bijdrage aan werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Die betekenis
is en wordt, zoals zo vaak bij revolutionaire
maatschappelijke ontwikkelingen, door sommigen overschat en door anderen juist onvoldoende op waarde geschat.
Grosso modo valt ICT vanuit tweeërlei optiek
te beschouwen. In de eerste plaats kunnen
ICT-activititeiten worden opgevat wordt als
een zelfstandige groep economische activi-
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teiten die bijdragen aan werkgelegenheid en
toegevoegde waarde. In de tweede plaats
wordt het samenstel van technieken die
betrekking hebben op digitale informatieverwerking en telecommunicatie beschouwd
als een doorbraaktechnologie, met verstrekkende gevolgen voor de inrichting van de
maatschappij, voor de wetenschappelijke
en economische ontwikkeling en zelfs voor
de ruimtelijke organisatie van de economie.
Beide invalshoeken komen in deze bijdrage
aan de orde, toegespitst op de casus
Amsterdam. Vervolgens wordt een beknopte
analyse gegeven van speciﬁeke Amsterdamse
condities die vorm geven aan de mogelijkheden van ICT voor de Amsterdamse economie. De bijdrage sluit af met enkele publieke
interventies die gericht zijn op het benutten
van breedbandtechnologie en die kenmerkend zijn voor het door de stad gevoerde
beleid.
De ICT en nieuwe mediacluster: een nieuw
pijler onder de Amsterdamse economie
De gangbare statistieken laten slechts in
beperkte mate een adequate afbakening toe
van ICT-activiteiten. Een globale deﬁnitie2
biedt de mogelijkheid tot vergelijking van
de ontwikkeling van de werkgel egenheid
van Amsterdam met die van de regio en
Nederland als totaal. Uit afbeelding 1 blijkt

1

dat zich in de tweede helft van de jaren 90
een zeer krachtige groei voordeed. De uitbundige toename van de nationale werkgelegenheid werd nog overtroffen door die in de
ICT-sector. Dat gold voor het land als geheel,
het gold a fortiori voor de regio Amsterdam
en zelfs nog in sterkere mate voor de stad
Amsterdam. Aan het eind van de periode
blijkt het aandeel van de stad in de totale
werkgelegenheid in de Nederlandse ICTsector opgelopen te zijn tot 9,4% en van
de regio tot 17,1%, goed voor meer dan
40.000 respectievelijk bijna 74.000 arbeidsplaatsen en ruim boven hun aandelen in de
totale nationale werkgelegenheid. Er was dus
sprake van regionale specialisatie en ruimtelijke concentratie. Die positie wordt gedeeld
met de regio Eindhoven, zoals blijkt uit
onderzoek van Louter.3 Bovendien blijkt uit
dat onderzoek dat Eindhoven (naast Noord
Limburg) een sterke specialisatie kent in de
productie van ICT hardware, Utrecht (naast
Amstelveen en Haarlemmermeer) in de voortbrenging van ICT-diensten en Amsterdam
(met een uitloper naar ‘t Gooi) in ICT-content.
Zoals blijkt uit afbeelding 2, maakt content
inderdaad een belangrijk deel uit van de
totale bedrijvigheid van de ICT en nieuwe
media cluster in Amsterdam, namelijk bijna
een kwart van de totale werkgelegenheid en

Groei en concentratie werkgelegenheid ICT en nieuwe media, 1994-2001

Amsterdam
regio Amsterdam
Nederland

ICT en nieuwe media
totaal
ICT en nieuwe media
totaal
ICT en nieuwe media
totaal

groei per jaar

aandeel in 2001

7,6
3,4
6,8
3,5
4,1
3,1

9,4
6,8
17,1
14,1
100
100
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Samenstelling ICT & nieuwe mediacluster, Amsterdam 2001. Mutatie per jaar, 1996-2001

vestigingen
content
hardware
telecommunicatie
ﬁnancieel
software
consultancy
ICT en nieuwe media

3.635
567
462
18
1.324
1.213
3.635

de helft van het aantal vestigingen.
Dat neemt niet weg dat ook telecommunicatie met 21%, de productie van software
met 22% en, in mindere mate ook van hardware (12%), sterk bijdragen aan de totale
ICT-werkgelegenheid. Verreweg de sterkste
banengroei deed zich overigens voor in de
software (28,3%), gevolgd door telecommunicatie (13,4%), consultancy (13,2) en content
(7,5%).4
Uit afbeelding 2 blijkt ook dat er forse verschillen zijn in bedrijfsomvang. Gemiddeld
bedraagt deze ruim zeven werkzame personen. Met nog geen drie werkzame personen
in de contentbedrijven en bijna 19 werkzame
personen in de telecommunicatie bedrijven
vormen deze sectoren de uitschieters.
Deze verschillen in bedrijfsomvang komen
ook tot uitdrukking in zeer verschillende
vestigingspatronen. De kleine contentbedrijven nestelen zich in het stedelijk weefsel.
Zo is 33% van de werkgelegenheid daarvan gevestigd in de Binnenstad.
Telecombedrijven concentreren zich op
de grote kantoorlocaties, zoals Teleport
(37%) en Zuidoost (35%). Datzelfde geldt
voor hardware bedrijven, waarvan 24% op
Teleport gevestigd is, en voor de grotere

werkzame werkz. personen
personen
per vestiging
10.122
4.865
8.643
147
9.396
8.933
10.122

2,8
8,6
18,7
8,2
7,1
7,4
2,8

vestigingen
in %

werkzame
personen in %

gemiddelde
mutatie in %

50
8
6
0,25
18
17
50

24
12
21
0,35
22
21
24

7,5
0,2
13,4
-14,6
28,3
13,2
7,5

consultancybedrijven, met een concentratie
van 34% in Zuidoost. Die ruimtelijke specialisatie op laag schaalniveau wordt niet alleen
bepaald door de bedrijfsomvang. De sterke
concentratie van contentbedrijven in de
Binnenstad en in aanpalende stadsdelen wijst
op het belang van intensieve interactiemilieus
voor dit type bedrijvigheid. Voor de grotere
bedrijven in de andere subsectoren wegen
externe bereikbaarheid over de weg en door
de lucht zwaarder en komt het vestigingspatroon meer overeen met die van de grote
zakelijke en ﬁnanciële dienstverleners.
De afbeeldingen 3 en 4 illustreren deze verschillen voor content en hardware.
Als bron van werkgelegenheid is de cluster
ICT/nieuwe media dus van groot belang
voor Amsterdam. Van de uitzonderlijk sterke
banengroei in de periode 1996 tot 2001 was
meer dan 22% te danken aan deze cluster
op een totale banengroei van ruim 80.000.
Tegelijk moet ook geconstateerd worden
dat terugval en conjuncturele stagnatie hun
tol geëist hebben. Bleef in het jaar 2001 de
werkgelegenheid nog op peil, in 2002 viel
het aantal arbeidsplaatsen terug met bijna
38% en het aantal bedrijven met bijna een
kwart!
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3

Werkgelegenheid Content naar buurt, 2001

750
375
75

Bron: TNO/INRO-Bureau en O+S Amsterdam

4

Werkgelegenheid hardware naar buurt, 2001

1500
750
150

Bron: TNO/INRO-Bureau en O+S Amsterdam
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De aantrekkelijkheid van de Amsterdamse
regio voor ICT/nieuwe media bedrijven komt
ook tot uitdrukking in de uit het buitenland
aangetrokken bedrijvigheid. Sinds 1992 vestigden zich hier 220 buitenlandse bedrijven in
deze sector, goed voor 10.800 banen.5 Hun
aandeel in het totaal aantal aangetrokken
bedrijven nam toe van 30% in 1992 tot meer
dan de helft in 2001. Op verschillende internationale ranglijsten van meest aantrekkelijke
vestigingsplaatsen voor ICT- en nieuwe media
bedrijven scoort Amsterdam dan ook in de
top vier.
ICT als doorbraaktechnologie
Veelmeer nog dan een directe bron van
welvaart door de bijdragen in termen van
werkgelegenheid en toegevoegde waarde is
de betekenis van de informatie- en communicatietechnologie als doorbraaktechnologie.
ICT lijkt daarbij niet alleen een rol te spelen
als enabling technology, dus een faciliterende
rol te vervullen, maar ook als katalysator.
Een grens daartussen is overigens niet steeds
even strak te trekken.
Die faciliterende rol neemt onder meer de
gedaante aan van vergemakkelijking van
bestaande bedrijfsprocessen. Scepsis over de
bijdrage van ICT aan de verbetering van de
arbeidsproductiviteit heeft inmiddels plaats
gemaakt voor de erkenning daarvan, zij het
dat deze nog niet is aangetoond in de mate
als voor de VS.6
Een voorbeeld van een katalyserende functie
is gelegen in de stimulerende rol die ICT
speelt bij innovaties. Daarbij moet niet alleen
gedacht worden aan nieuwe producten,
productieprocessen en diensten, maar ook
aan andere vormen van organisatie, logistiek
en marktbenadering. In die zin doorsnijdt de
ontwikkeling van ICT in beginsel alle bedrijfstakken en alle maatschappelijk velden.
Werd in de loop van de jaren tachtig de
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revolutionaire ontwikkeling van telecommunicatie nog beschouwd als aanknopingspunt
voor stedelijk en regionaal ontwikkelingsbeleid — de ontwikkeling van Teleport in
Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van
— in de loop van de jaren negentig rees met
de opkomst van het begrip cyberspace de
gedachte dat afstand geen betekenisvolle
rol meer zou spelen in de economische
ontwikkeling. De titel van de publicatie van
Frances Cairncross uit 1997, ‘The Death of
Distance‘, spreekt in dat verband boekdelen.
Als die stelling juist zou zijn, zou ook de economische ratio aan de stad ontvallen, met
uiteraard verstrekkende gevolgen. Terecht
is die stelling bestreden, onder meer door
te wijzen op het onderscheid dat gemaakt
moet worden tussen codiﬁed knowledge,
de gemakkelijk elektronisch uit te wisselen
kennis en tacit knowledge, kennis die in de
hoofden van de mensen opgeslagen is en
face to face contacten nodig heeft voor uitwisseling.7 Paradoxaal genoeg lijken fysieke
en virtuele ontmoetingen niet zozeer substituten als wel complementaire factoren.
In de netwerkeconomie spelen intensieve
interacties ook op het laagste schaalniveau
een cruciale rol.8 De concentratie van contactintensieve sectoren in de Amsterdamse
Binnenstad, met name ook binnen de cluster
ICT en nieuwe media, lijkt die stelling te
bevestigen.
Het ligt voor de hand een relatie te leggen
tussen ICT en het Schumpeteriaanse innovatiebegrip. Juist de informatie- en communicatietechnologie kenmerkt zich immers door
vernieuwing die niet alleen technisch van
aard is, maar ook vergaande invloed heeft op
de ontwikkeling van nieuwe markten en organisatievormen.9
Ongetwijfeld is de ruimtelijke scheiding tussen regiefuncties en productie activiteiten
sterk gestimuleerd door de communicatie-
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revolutie. ICT maakt immers de coördinatie
tussen uiteenlopende bedrijfsprocessen
mogelijk over grote afstanden tegen relatief zeer geringe kosten. Ondernemingen
kunnen zo concernonderdelen vestigen op
locaties die optimaal zijn voor het desbetreffende type activiteiten. In die zin heeft ICT
in elk geval vergaande invloed op vestigingspatronen van economische activiteiten.
De vroege aanleg van een glasvezel hoofdinfrastructuur in Amsterdam (de Cityring)
heeft dan ook sterk bijgedragen aan de vestiging van de vele Europese hoofdkantoren
van buitenlandse bedrijven in de stad.
Maar ook hiervoor geldt dat de voortreffelijke internationale fysieke bereikbaarheid
via Schiphol daarbij een noodzakelijke complementaire rol speelde. Het lijkt ook zeker
niet uitgesloten dat de ontwikkeling van het
elektronische dataverkeer een belangrijke
rol speelde bij de trek van een deel van het
bancaire bedrijf uit de Binnenstad naar de
stadsring.
Het lijdt geen twijfel dat digitale informatieverwerking een revolutionaire versnelling heeft gegeven aan wetenschappelijke
vooruitgang. Niet alleen dankzij de grote
hoeveelheden informatie die in korte tijd snel
verwerkt en gecombineerd kunnen worden,
maar ook dankzij de mogelijkheden die de
digitale snelweg biedt om rekencapaciteit
te delen en gegevens en inzichten uit te wisselen. Ook hier is echter het onderscheid
tussen gecodiﬁceerde kennis en niet gecodiﬁceerde kennis actueel. Wetenschappers
opereren niet alleen in internationale, soms
wereldwijde netwerken en communities, veel
van hun inzichten komen tot stand in dagelijkse interactie met collega’s op loopafstand.
Het wetenschappelijk complex en Amsterdam
Sciencepark in de Watergraafsmeer vormen
daar de levende bewijzen van. Door topinstituten op het vlak van wiskunde en
informatica, van natuurkunde en biologie,

elk met mondiale netwerken en glasvezelverbindingen via de Amsterdam Internet
Exchange (AMS-IX) wordt hier lokaal nauw
samengewerkt. Juist dankzij de onmiddellijke
nabijheid van verschillende disciplines wordt
substantiële vooruitgang geboekt.
Hier is het beginsel van de serendipiteit
actueel. Niet zozeer vergaande specialisatie, maar juist variatie en concentratie en
de daaruit voortvloeiende mogelijkheden
tot Neue Kombinationen staan aan de wieg
van veel innovaties. De veelbelovende kruisbestuiving tussen lifesciences en ICT — de
bio-informatica — is hier een mooi voorbeeld
van. De economische spin off in de vorm van
vele startende kennisintensieve bedrijven op
het Sciencepark — voor een goed deel ICT
of ICT georiënteerd — complementeert het
beeld van een innovatieve cluster.
De Amsterdamse biotoop: interactiemilieu bij uitstek
Enkele elementen uit het karakteristieke
Amsterdamse ICT-proﬁel passeerden in het
bovenstaande reeds de revue. Het bleek dat
Amsterdam in nationaal verband een relatief
sterke specialisatie kent in content.
Uit internationaal vergelijkend onderzoek
blijkt dat de stad dat proﬁel deelt met New
York en en in mindere mate ook Londen,
terwijl Stockholm een sterkere specialisatie
kent in telecommunicatie en Frankfurt in
hardware en software.10 Toch verklaart deze
specialisatie niet de snelle groei van de cluster in Amsterdam. Zoals blijkt uit afbeelding
2, bleef de banengroei in content met 7,5%
gemiddeld per jaar zelfs achter bij de groei
van de totale cluster (11,6 %). Veel sneller
groeiden software (28,3%), telecommunicatie
(13,4%) en consultancy (13,2%). Met aandelen in de totale werkgelegenheid van boven
de 20% dragen ook deze sectoren sterk bij
aan het totaal.
Kennelijk beschikt de stad over comparatieve
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voordelen waarvan de betekenis sectordoorsnijdend is. Onderstaand komen de meest
typerende daarvan aan de orde. Zoals zal blijken betreft het factoren die in elk geval ten
dele ook gunstig zijn voor de aantrekkingskracht van de stad op andere typen bedrijvigheid. Bovendien draagt die bedrijvigheid bij
aan de ICT bedrijvigheid door stimulering van
de vraag of door toeleverende activiteiten.
Het inzicht wint veld dat naast klassieke
agglomeratievoordelen als massa en diversiteit de positie van steden ten opzichte van
internationale netwerken sterk mee bepalend
is voor hun economische vitaliteit.11
Wat dat betreft mag Amsterdam niet klagen.
De ligging in Noordwest Europa, gepaard
met de knooppuntpositie van Schiphol in
intercontinentale netwerken geeft in dit
opzicht een uitstekende uitgangspositie.
De sterke groei van de vestiging van
Europese hoofdkantoren en Europese distributiecentra in de stad is typerend. Daarmee
wordt ook voortgebouwd op een lange traditie als ﬁnancieel centrum en de sterke concentratie van internationaal georiënteerde
zakelijke dienstverlening. Hoewel de stad aan
belang ingeboet heeft als ﬁnancieel centrum,
mede als gevolg van virtuele afwikkeling
van transacties, is er nog steeds sprake van
een sterke concentratie van internationale
banken. Deze vormen op zich ook weer een
positieve factor bij het aantrekken van internationaal mobiele bedrijvigheid. Dit complex
van internationaal georiënteerde kennisintensieve diensten stimuleert de vraag naar
ICT-producten en -diensten.
Naast deze knooppunt positie van fysieke
interactie moet ook de AMS-IX genoemd
worden. Weliswaar dankt deze — na de
Londen Internet Exchange mondiaal gezien
grootste internet hub — zijn ontstaan aan de
wetenschappelijke instituten die dit internet
knooppunt vestigden, samen met de ste-
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delijke backbone vormt het knooppunt een
unique selling point bij het aantrekken van
dit type bedrijvigheid. Overigens is dit een
interessant voorbeeld van innovatie waarbij
de dynamiek sterk bepaald werd door de
dialectiek van vraag en aanbod. Technologypush factoren waren verantwoordelijk voor
het ontstaan van de baanbrekende innovatie
van het world wide web, waarbij de kennisinstituten in de Watergraafsmeer een prominente rol speelden. De latente vraag naar
nieuwe communicatie technologie gaf vervolgens impulsen aan de verdere ontwikkeling.
Voor een succesvolle benutting van een
knooppuntpositie die intensieve externe
interactie mogelijk maakt, zijn interne intensieve interactiemilieus onontbeerlijk.
Zoals eerder opgemerkt, geldt dat in het
bijzonder ook voor contentbedrijven, die
zich in typisch hoogstedelijke milieus blijken
te vestigen. Deze konden bovendien voortbouwen op een lange traditie van de stad als
centrum van uitgeverijen, graﬁsche industrie,
ontwerp, marketing, reclame en PR, bedrijfstakken die eveneens een sterke voorkeur
aan de dag leggen voor dit type vestigingsmilieus.
Samenvattend kan geconstateerd worden
dat Amsterdam zijn bijzondere potenties
voor ICT en nieuwe media ten dele ontleent
aan zijn ligging, de daarop gebaseerde
knooppuntpositie en de daarop voortbouwende vraag naar en aanbod van informatie verwerking en communicatie in de
ruime zin van het woord. De sterke internationale oriëntatie van de stad in combinatie
met intensieve interactiemilieus vormen een
uitstekende biotoop voor de verdere innovatieve ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie en van nieuwe media.
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Publieke interventies met betrekking tot
breedband
Deze bijdrage sluit zoals gezegd af met een
beknopte schets van enkele initiatieven van
de gemeente Amsterdam gericht op de
benutting van mogelijkheden van breedband
technologie. Nationaal en internationaal is de
overtuiging gegroeid dat de extra mogelijkheden boven de bestaande technologie die
breedband biedt kunnen leiden tot een volgende fase in de revolutionaire ontwikkeling
van ICT. In toenemende mate wordt breedband technologie beschouwd als het fundament onder de kenniseconomie. Met name
de mogelijkheid van schier ongebreidelde
interactieve uitwisseling van vloeiende beelden van zeer hoge kwaliteit biedt ongekende
perspectieven. Het eerste initiatief — Cyburg
— heeft betrekking op de stimulering van de
dynamiek van vraag en aanbod en draagt een
experimenteel karakter, het tweede — Glas
naar de meterkast — op breedband infrastructuur. De projecten zijn dus sterk onderling aanvullend.
Het programma Cyburg12 kan getypeerd worden als een verzameling van projecten gericht op het trekken van lessen op het gebied
van technologie, logistiek, commercie, sociale
cohesie, zorg, onderwijs etc. In feite gaat het
om een proeftuin in het stadsdeel Zeeburg
dat ca. 27.000 huishoudens en 2.000 bedrijven en instellingen telt. Afgezien van de
actieve opstelling van het stadsdeel bestuur
was een belangrijk motief voor de keuze van
dit stadsdeel gelegen in de interessante samenstelling. De Indische buurt wordt gekenmerkt door een zeer grote variëteit aan bevolking qua etnische en culturele achtergrond
en relatief lage inkomens.
Dit deel contrasteert sterk met het Oostelijk
Havengebied, waarin relatief veel jonge huishoudens met dubbele inkomens geconcentreerd zijn. Het derde deel bestaat uit de in

aanbouw zijnde VINEX-wijk IJburg, met een
meer gemiddelde bevolkingssamenstelling.
Achterliggende gedachte was dat juist een
sterke variatie tot onverwachte combinaties
en innovaties zou leiden. Bij de opzet is dan
ook van meet af aan sterk ingezet op een
bottom-up benadering. Zo veel mogelijk
wordt het initiatief gelaten bij bewoners,
instellingen en bedrijven. Zelfs vragen over
de deﬁnitie van breedband — is dat een
capaciteit van meer dan 2Mb/s of meer
dan 10Mb/s — en over de meest geschikte
infrastructuur — COAX, ADSL, wireless of
glasvezel — werden op voorhand niet beantwoord, daarmee het experimentele karakter
onderstrepend. De tientallen initiatieven die
binnen Cyburg gelanceerd zijn hebben niet
alleen tot nieuwe toepassingen en een versterkt bewustzijn van de vele vernieuwende
mogelijkheden geleid, maar ook tot een
sterke stijging van de internet penetratie
en een sterke toename van capaciteit per
gebruiker. Tegelijk bleek al spoedig dat de
capaciteit van de bestaande infrastructuur al
gauw op technische en bedrijfseconomische
grenzen zou stuiten bij een verdere verbreiding van het gebruik.
Naar aanleiding van de in dit kader opgedane ervaringen en de ervaring met
marktpartijen bij de mogelijke aanleg van
de laatste ontbrekende schakel tussen glasvezelhoofdinfrastructuur en gebruikers
ontstond de overtuiging dat zonder glasvezelinfrastructuur de potenties van breedband technologie niet benut zouden kunnen
worden. Bovendien is gebleken dat zonder
een of andere vorm van overheidsinterventie
deze aanleg niet alleen laat op gang zal
komen, maar ook wezenlijke tekortkomingen
zal kennen. In vele steden in binnen- en
buitenland werden vergelijkbare conclusies
getrokken. Daarmee was het project Glas
naar de meterkast geboren. Het stadsbestuur
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stelde een Commissie in onder leiding van
oud-minister Andriessen om nut en noodzaak
van een stedelijk glasvezelnetwerk en de
mogelijke rol van de lokale overheid daarbij
te onderzoeken13. De Commissie bevestigt dat er sprake is van marktfalen en van
overige motieven voor overheidsinterventie
en beveelt de stadsbrede, tranchegewijze
aanleg van een glasvezelnetwerk aan naar
alle woningen, instellingen en bedrijven in
de stad. Daartoe wordt een publiek-private
ontwikkelingsmaatschappij voorbereid voor
de aanleg van de passieve infrastructuur, te
beginnen met alle panden in het stadsdeel
Zeeburg en enkele aanpalende buurten,
inclusief de woningen op het Sciencepark.
Aan deze en vergelijkbare initiatieven liggen
fundamentele discussies te grondslag, die
zowel in Europese landen als in de VS
gevoerd worden. Gelet op de verwachte
positieve externe effecten in de sfeer van
onder meer economie, zorg en onderwijs is
het uitgangspunt dat er sprake zal moeten
zijn van een universele aanleg van de passieve infrastructuur. Bovendien zal er volledig
open toegang moeten zijn van dienstenaanbieders. Juist deze twee basisbeginselen
blijken niet gewaarborgd te worden door
marktpartijen. Er is sprake van een sterke
neiging tot cherry-picking en tot verticale
integratie. Vanuit publieke invalshoek is dit
onaanvaardbaar. Wanneer alleen de meest
interessante delen van het netwerk aangelegd worden, zullen op termijn de minder
interessante delen slechts tegen zeer hoge
kosten aangelegd kunnen worden, terwijl
de digitale kloof vergroot wordt. Ook de
volledig vrije toegang is uiteraard elementair. De publieke rol beoogt de concurrentie
te stimuleren in de hogere lagen van de
bedrijfskolom door de vestiging van een
natuurlijk monopolie, in plaats van concurrentie tussen infrastructuren te bevorderen.

65

Toepassingen als het verzenden van audio
en videobestanden respectievelijk de invoering van HD TV zullen de bestaande infrastructuren immers snel doen verouderen.
Achterwege laten van een publieke rol kan
impliceren dat — gezien de graafrechten van
marktpartijen en de keerzijde daarvan in de
vorm van een gedoogplicht door het lokaal
bestuur — een gefragmenteerd netwerk met
beperkte toegang voor dienstenaanbieders
ontstaat. Ook het risico van snel toenemende
congestie op de bestaande netten moet niet
onderschat worden. De krachtigste weerstand tegen deze en dergelijke publieke
initiatieven wordt ondervonden van de zijde
van de partijen die alternatieve infrastructuur in eigendom hebben: kabelexploitanten
en — in veel mindere mate — ook telecombedrijven. De desbetreffende Europese regelgeving biedt echter wel degelijk de ruimte
voor een publieke rol bij de aanleg van deze
infrastructuur.
Conclusies
Ten dele ontleent Amsterdam zijn bekendheid als ICT en Nieuwe Media stad aan de
relatief sterke en in de afgelopen periode
toegenomen specialisatie in deze cluster.
Bijna 10% van de nationale werkgelegenheid
in de cluster is in de stad geconcentreerd,
terwijl zich hier het afgelopen decennium
meer dan 200 buitenlandse ICT en nieuwe
media bedrijven vestigden. Verschillende
comparatieve voordelen die ook gunstig
zijn voor andere grootstedelijke activiteiten maken de stad bij uitstek geschikt als
vestigingsplaats voor ICT en nieuwe media,
zoals de intensieve interactiemilieus, de internationale bereikbaarheid en de hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. De virtuele en
fysieke knooppuntpositie van de stad biedt
dus een gunstige uitgangspositie.
De sterke concentratie van hoofdkantoren,
zakelijke en ﬁnanciële activiteiten —
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die eveneens samenhangt met deze knooppuntpositie — oefent een grote vraag uit
naar ICT-producten en diensten. De relatief
sterke specialisatie in content bedrijvigheid
sluit nauw aan bij traditioneel sterk vertegenwoordigde sectoren, zoals uitgeverijen,
graﬁsche industrie, ontwerp en reclame en
gedijt vooral goed in hoogstedelijke milieus.
Minstens zo belangrijk is ICT als doorbraaktechnologie, zeker ook voor Amsterdam.
Verschillende aspecten van ICT als doorbraaktechnologie treden in de stad op de
voorgrond, zoals de synergie met innovaties
op verschillende wetenschappelijke terreinen
en de invloed op de ruimtelijke scheiding
van bedrijfsfuncties, zowel lokaal als internationaal.
Anders dan vaak gedacht wordt, leidt de
revolutionaire ontwikkeling van telecommunicatie niet tot een verminderde betekenis
van afstand. Nabijheid speelt bij uitstek een

rol bij contactintensieve activiteiten, waarbij
de uitwisseling van niet gestandaardiseerde
en niet gecodiﬁceerde kennis essentieel is.
Virtueel en fysiek verkeer zijn daarom eerder
complementen dan substituten. Naast de
klassieke agglomeratievoordelen van massa
en diversiteit, zijn het intensieve interne en
externe interactie die de economische ratio
van de stad blijven vormen.
Van de breedbandtechnologie wordt verwacht dat deze een krachtige invloed zal
uitoefenen op tal van innovaties op wetenschappelijk, maatschappelijk en economisch
terrein. Teneinde de positieve externe
voordelen van deze technologie zo veel
mogelijk te benutten bereidt de stad zich
voor op universele aanleg van een stadsbreed glasvezelnetwerk dat alle woningen,
bedrijven en instellingen met elkaar verbindt
en dat open staat voor alle aanbieders van
bestaande en nieuwe diensten.
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De ‘creatieve stad’ — dat is de afgelopen
tijden een buzz-woord geworden in het
debat over de toekomst van de stad.
Het is een container-begrip, waar van alles
onder wordt geschaard. Voor de een gaat
het over de rol van creativiteit in innovatie
en economische bedrijvigheid, voor de ander
over het belang van kenniscentra in de stad.
En volgens weer anderen gaat het om de
bijdrage van kunstenaars of kunstinstellingen
in de dynamiek van de stad. Mijn bijdrage in
de discussie over wat hier de ‘creatieve kennisstad’ is genoemd, richt zich op ‘de factor
cultuur’ (althans dat zijn de woorden die de
organisatoren van de conferentie eraan hebben gegeven). Dat is geen geringe opgave.
Het beeld dat we hebben van ‘cultuur’ in
onze moderne mondiale informatiesamenleving — zo luidt mijn stelling — is aan een
herijking toe. Om te beginnen is de context
van ontwikkelingen veranderd, niet alleen
van kunst en de zogenaamde cultuursector,
maar ook de samenleving waarbinnen kunst

en culturele productie opereren. Het feit dat
we spreken van een ‘creatieve kennisstad’ is
al een indicatie dat we in een tijdperk leven
waarbij we zaken als creativiteit, culturele
productie, kennis en informatie met elkaar
verbinden. De ‘creatieve klasse’ zoals Richard
Florida die heeft benoemd, heeft minstens
zoveel van doen met de kenniseconomie
en ‘kenniswerkers’ als met de (traditionele)
culturele sector waar ontwerpers, televisiemakers en de reclamejongens werken.1
En dat is een relatief recente ontwikkeling.
De betekenis van de factor ‘cultuur’ is de
afgelopen decennia eveneens fundamenteel veranderd door de groeiende rol en
maatschappelijke integratie van informatie-,
communicatie- en mediatechnologie. Zo zeer
zelfs, dat we nu leven in een cultuur waarbij
veel wat betekenis geeft aan wat we doen
via technologie wordt gemedieerd en vormgegeven. En juist binnen die ‘technologische
cultuur’ — zoals ik het heb genoemd — krijgen kennisproductie en cultuurproductie
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nieuwe betekenissen. Tegelijkertijd wordt
cultuur op allerlei niveaus beïnvloed door
processen van mondialisering, die in lokale
contexten tot verschillende vormen leiden.
Ook in de cultuur is er sprake van ‘de mondialisering van het lokale’ (zoals ik het heb
genoemd in een lezingenserie ontwikkeld
voor het Ruimtelijk Planbureau).2 Kortom,
de wereld verandert; en zo ook de factor
cultuur in die veranderende wereld.
In zijn boek ‘The Creative City’ geeft de
Britse planoloog Charles Landry aan hoe
cultuur een steeds grotere rol speelt.
Niet vanuit een functionalistische kijk waarbij kunst- en cultuuruitingen apart worden
gezet, maar als bron voor stedelijke ontwikkelingen.3 Bij een fenomeen als de creatieve
kennisstad, reikt de culturele factor veel
verder dan wat er in de traditionele cultuursector gebeurt. Sterker, kunst, media en de
zogenaamde cultuursector moeten binnen
in de creatieve kennisstad opnieuw worden
gepositioneerd. Een culturele benadering
van stedelijke ontwikkeling, zoals Landry het
stelt, betekent bovenal dat we alle sectoren
van stadsontwikkeling en stedelijk beleid
vanuit cultureel perspectief moeten gaan
bekijken. Dat impliceert dus eerste plaats een
verandering van blikveld. Anders gesteld,
we moeten leren om op nieuwe manieren te
kijken naar de culturele factor in de stad.
Hoe we de nieuwe gedaanten van ‘cultuur’
in de moderne kennissamenleving in beeld
kunnen krijgen dat is vervolgens de centrale
opgave.
In de context van de moderne technologische
cultuur is er veel in beweging, onder meer
als gevolg van processen van mondialisering,
informatisering en medialisering. Manuel
Castells spreekt van een grote transformatie
van de industriële samenleving naar een mondiale netwerksamenleving.4 Anderen hebben

het over de verschuiving naar een kenniseconomie of een informatiesamenleving.
Wat voor beleidsmakers alsook onderzoekers
zo problematisch is in deze veranderende
wereld, is dat veel oude scheidslijnen verdwijnen of vervagen. Bovendien ontstaan er
nieuwe praktijken die niet meer passen binnen de oude kaders en domeinen. Dat zien
we op vrijwel alle terreinen. En dat is zeker
relevant voor culturele ontwikkelingen van
een stad of regio.
De opkomst van de zogenaamde ‘creatieve
industrie’ is zelf een teken van het veranderende culturele landschap. Er is een
nieuw gecombineerd werkterrein van culturele activiteiten ontstaan rond televisie,
radio, ﬁlm, vormgeving, muziek, beeldende
kunsten, architectuur, graﬁsch ontwerp,
computergame-ontwikkelaars en de reclamewereld, maar ook in minder traditionele
domeinen: delen van de uitgeverswereld, de
commerciële marketingsector, informatiediensten, bibliotheken en software-ontwikkeling. Er zijn steeds meer kunstenaars en
vormgevers werkzaam in de media, in dot.
com-bedrijven en dergelijke. In het verleden
kon een keurig onderscheid worden gemaakt
tussen ontwikkelingen in het bedrijfsleven,
industriële innovatie en wat er in de media en
de kunsten gebeurde, maar in het internettijdperk van de ‘creatieve kennisstad’ is dat
niet langer het geval. Het is niet toevallig
dat departementen van economische zaken,
zowel op rijksniveau als binnen het stedelijk
bestuur, zich de afgelopen jaren steeds meer
richten op de culturele sector, creativiteit en
de creatieve klasse — terreinen waar economisch- en industriebeleid traditioneel ver
vandaan stonden. De aandacht op allerlei
plaatsen voor de zogenoemde ‘creatieve
industrie’ is zelf een indicatie dat we ons
steeds meer bewust worden van die nieuwe
verhoudingen.
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Cross-overs
Een belangrijk kenmerk van de creatieve
industrie is een proces van culturele convergentie. Daarmee doel ik op een groeiend
aantal cross-overs tussen ontwikkelingen die
in het verleden uitsluitend zouden hebben
plaatsgevonden in afzonderlijke sectoren van
de maatschappij, in het bedrijfsleven,
de ‘oude’ media, de kunst- en cultuursector,
het onderwijs. Met name digitale media
vormen het hart van nieuwe dwarsverbanden tussen verschillende sectoren die tot
ontwikkeling komen rond nieuwe vormen en
praktijken. In de context van digitale media
en cultuurbeleid signaleren we de opkomst
van een ‘nieuwe mediacultuur’ die dwars
door gevestigde sectoren en instituties heen
loopt.5 Maar welke woorden we er nu aan
verbinden — en het is belangrijk dat we
moeten nieuwe woorden vinden voor deze
nieuwe fenomenen — de ontwikkeling van
cross-overs is in de volle breedte zichtbaar.
Van de kunsten naar industriële innovatie,
van radio en televisie tot reclame, van de
pers tot het onderwijs, van wetenschappelijk
onderzoek tot ontwikkelingen in het publieke
domein. Overal zien we vervagende grenzen,
kruisbestuivingen en tussenzones die ontwikkelingen in verschillende terreinen met elkaar
verbinden.
Ook binnen de cultuursector zelf, zien we
de vermenging van disciplines, terwijl ook
het onderscheid tussen autonome kunst en
toegepaste kunst vervaagd. Kunstenaars zijn
actief in een breed productieveld, waarbij de
kunsten zich steeds meer mengen met de populaire cultuur, de vormgeving, de reclame en
de entertainmentindustrie. Binnen de bredere
cultuursector ontstaan steeds meer dwarsverbindingen tussen verschillende domeinen
tussen de kunsten en de media, tussen media
en cultureel erfgoedinstellingen en tussen
creatieve productie en informatie- en mediainstellingen.
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Het ontstaan van cross-overs vormt een
belangrijke trend die ook de Raad voor
Cultuur in zijn advies over digitalisering van
cultuur signaleerde.6 Dit advies getiteld
‘e-cultuur’ ging over de implicaties voor de
cultuursector in een digitaliserende samenleving. In dat advies werd aangegeven hoe
digitale media en internet nieuwe dwarsver-

1

Cross-overs: e-cultuur als voorbeeld
cultureel erfgoed/
bibliotheken

kunst/
creatieve productie

banden tussen uiteenlopende ontwikkelingen
mogelijk maakt. Dit betrof en betreft niet
alleen de kunst- en cultuursector — waardoor
bijvoorbeeld nieuwe mengvormen zijn ontstaan tussen muziek, ﬁlm, radio en televisie,
de pers, boeken en vormgeving — maar
ook het totstandkomen van nieuwe verbanden tussen enerzijds culturele productie en
anderzijds sectoren als het onderwijs en het
bedrijfsleven voor de ontwikkeling van zowel
producten als diensten. De musea, bibliotheken, de media, en andere intermediaire
instellingen spelen daarbij een belangrijke
rol. Niet als eindstation, maar juist in de verbindingen die ze leggen met instellingen in
sectoren buiten de traditionele cultuursector
liggen. In e-cultuur zien we — rond digitalisering en het gebruik van internet — nieuwe

media/
publieke omroep
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mengvormen in culturele productie. Dat is
precies wat er ook begint te gebeuren binnen de zogenaamde ‘creatieve industrie’.
Die conclusie is wellicht op zichzelf niet zo
opmerkelijk. Maar het betekent wel dat we
de cultuursector en culturele instellingen in
relatie tot de creatieve stad andere rollen
gaan.

kennisstad’, door zich vooral te gaan richten
op het leggen van verbindingen tussen de
traditionele cultuursector enerzijds en de
economische, onderwijs- en kennissectoren
anderzijds. In beide opzichten staan de
knooppunten in het netwerk centraal, om
het in termen van de informatiesamenleving
te zeggen.

Kruispunten
Parallel aan de aandacht voor creativiteit en
creatieve industrie wordt er in de beleidsdiscussie veel gesproken over innovatie.
Mijn stelling is dat in de randgebieden rond
de cultuursector, op de cross-overs met
andere terreinen, veel van de innovatie zal
blijken te liggen. De essentie van de netwerksamenleving is dat er is dat er nieuwe connecties en dwarsverbanden ontstaan. Lijnen
lopen niet meer parallel in keurig gescheiden
ontwikkelingen, maar ze creëren nieuwe
tussengebieden en nieuwe kruispunten.

De factor cultuur in de creatieve kennisstad
behelst dus veel meer dan wat we traditioneel onder de kunst- en cultuursector
verstaan. Niet dat kunstinstellingen, musea, festivals en culturele organisaties een
belangrijke rol vervullen in de creatieve stad,
integendeel. Maar in de nieuwe context zullen ze meer dan ooit verbindingen moeten
aangaan met instellingen en ontwikkelingen
in aangrenzende domeinen als onderwijs,
kennisontwikkeling en de commerciële
sector. Eén van de conclusies in het reeds
genoemde e-cultuur-advies van de Raad voor
Cultuur was dat culturele instellingen steeds
meer intermediairs worden. Een andere was
dat veel culturele instellingen van nu af aan
meer moeten gaan samenwerken met andere
partijen buiten de kunst- en cultuursector
willen ze de nieuwe mogelijkheden voor
innovatie optimaal benutten. Ook hier zien
we een transformatie van functies, institutionele verhoudingen en contexten.

Vanuit mijn perspectief zal de factor cultuur
zich in de creatieve kennisstad vooral manifesteren op dergelijke kruispunten. Ook
in het e-cultuur-advies van de Raad voor
Cultuur werd de kern van ‘culturele innovatie’
gezocht op dergelijke tussengebieden en
cross-overs. Een medialab dat samenwerkt
met een onderwijsinstelling of een museum
dat samenwerkt met een omroep. Dat zijn
het soort kruisbestuivingen die ik centraal
zou willen stellen vanuit cultureel perspectief.
Cross-overs zijn daarmee van centraal belang
voor de ontwikkeling van de creatieve kennisstad. Ten eerste inhoudelijk: dat instellingen
die werkzaam zijn in kunst- en cultuursector
een centrale rol kunnen vervullen op deze
kruispunten van de creatieve kennisstad,
omdat ze in wezen de kern vormen van de
‘creatieve industrie’ . En ten tweede voor
de beleidsontwikkeling voor de ‘creatieve

Creatieve connecties
Zo komt de kern van de creatieve stad, vanuit het culturele perspectief, te liggen op
die plaatsen waar cross-overs en kruisbestuivingen mogelijk zijn. Deze de nieuwe kruispunten ontstaan soms vanzelf, maar soms
moeten ze doelbewust ontworpen worden.
Voor de beleidsagenda impliceert dit dat
het verbinden van verschillende ontwikkelingen binnen en rond de creatieve industrie
een expliciete opgave wordt. Ik zou het een
ontwerpopgave willen noemen, omdat de
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kunst is om de nieuwe kruispunten een vorm
en een plek te geven. De traditionele culturele functies zijn geen gegeven meer, maar
de nieuwe betekenis en positie van de culturele sector zal bewust vormgegeven moeten
worden.
Een voorbeeld van het ontwerpen van
nieuwe dwarsverbanden is het zogenaamde
Creative London-programma in Engeland dat
zich met name richt op wat wordt aangeduid
met creative hubs.7 Deze ‘creatieve kruispunten’ hebben als doel het katalyseren en
helpen realiseren van creatieve industrie in
Londen. Creative hubs zijn centra die de kern
vormen van locale creatieve industriële ontwikkeling en creatieve gemeenschappen. In
deze centra komen lokale initiatieven samen
met bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele instellingen. In de praktijk betekent dit
een fysieke plek waar daadwerkelijk nieuwe
activiteiten en experimenten kunnen plaatsvinden en nieuwe samenwerkingen kunnen
ontstaan. Tegelijkertijd vormen ze het knooppunt in een breder netwerk van instellingen
binnen en buiten de cultuursector.
De opdracht van deze creative hubs is zowel
breed als speciﬁek en behelst zowel het
openstellen van werkplaatsruimte — broedplaatsen zouden we hier zeggen — als een
aanspreekpunt voor lokale instellingen en
bedrijven, het promoten van lokaal talent
bijvoorbeeld bij onderzoek- en onderwijsinstellingen. De stadsstrategie die in Londen
wordt gevolgd is een combinatie van het
matchen van verschillende partijen binnen
en buiten de cultuursector en het regisseren
van de nieuwe kruispunten waar ontmoetingen en samenwerkingen kunnen ontstaan.
In de creatieve kennisstad zullen we dus oog
moeten hebben voor de nieuwe en potentiële creatieve connecties waar ontwikkelingen elkaar kruisen. Dat sluit ook aan bij

ideeën uit de culturele planologie, bijvoorbeeld in stadsplanning en de vormgeving van
het publieke domein. Zo stellen Reijndorp en
Hajer in hun boek over de vormgeving van
de publieke ruimte: ‘de opdracht voor een
nieuwe cultuurpolitieke interventie betreft
het scheppen van raakvlakken tussen de verschillende [stedelijke] “landschappen”, [want]
juist op deze raakvlakken kunnen nieuwe publieke domeinen ontstaan‘.8
Culturele stadskaarten
Publiek domein of niet, eerst zullen de
mogelijkheden van raakvlakken en nieuwe
kruispunten herkend moeten worden.
De nieuwe culturele verhoudingen moeten
eerst zichtbaar worden gemaakt.
Een interessante recente poging die precies
dat probeert te doen, is het project A sense
of place van de Rotterdamse gemeentelijke dienst voor Stadsontwikkeling. Daarbij
hebben stadsplanners daarbij een Atlas
van de Culturele Ecologie van Rotterdam
samengesteld.9 Het bestaat uit een serie
kaarten van verschillende aspecten van de
Rotterdamse cultuur die als lagen over elkaar
gelegd kunnen worden, Zo kan de kaart van
het nachtleven over die van de culturele
productie worden gelegd; of het multiculturele gehalte over de locaties van culturele evenementen; of kennisinstellingen die
over ontmoetingsplaatsen in de stad worden
geschoven. Deze Atlas van de Culturele
Ecologie van Rotterdam ontving recentelijk
een eervolle vermelding tijdens de vijfde
European Urban and Regional Planning
Awards in Praag. Terecht zou ik willen stellen,
want ze brengt op creatieve wijze de crossovers en ‘kruispunten’ in beeld, althans ze
inspireert om daar expliciet naar op zoek
te gaan.
De kracht van de Atlas van de Culturele
Ecologie ligt niet alleen in de (nieuwe)
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categorieën die ze kiest om de stedelijke
cultuur letterlijk in kaart te brengen, maar
tevens in het inzichtelijk maken van de verbindingen tussen verschillende culturele factoren. Zo kunnen bijvoorbeeld drie factoren
letterlijk over elkaar heen gelegd worden en
daarmee de verbindingen in één culturele
kaart zichtbaar worden gemaakt.
Een illustratie. Neem eerst de onderstaande
kaart van ‘Culturele productie’ in de stad.
Inventarisatiekaart ‘culturele
producties’ in Rotterdam.
Credit: Next Architects, Amsterdam.
Bron: A Sense of Place, 2004,
Rotterdam dS+V

2

Dit geeft in feite de fysieke locatie aan van
een groot deel van de zogenaamde, ‘cre-

atieve industrie’ in Rotterdam. Daarmee
wordt niet gedoeld op de theaters, podia
en musea, maar juist al die activiteiten van
innoverende bedrijfjes, bureaus, netwerken
en mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met
design, architectuur, ﬁlm, beeldende kunst
en mode. Een tweede kaart uit de Atlas
van de Culturele Ecologie is aangeduid met
‘Transformatie’. Hiermee wordt verwezen
naar stadsvernieuwing en stedelijke ontwikkeling, in dit geval vooral de transformatie
van de oude havengebieden van Rotterdam.
Een derde kaart, relevant voor de creatieve
kennisstad, richt zich op de lage huren als
economische voedingsbodem voor nieuwe
initiatieven, aangeduid met J/m2.
Het verbinden en over elkaar heen leggen
van deze culturele stadskaarten, levert een
interessant beeld op van de nieuwe verbindingen in cultuur van de stad.
Het is geen rechtlijnige optelsom van stadsontwikkelingen, maar eerder een vermenigvuldiging. Er staan terecht kruisjes tussen
de verschillende factoren. Culturele kruisbestuivingen. Vanuit mijn perspectief gaat
het hier niet zo zeer om de details van deze
nieuwe culturele stadskaarten, maar meer
om een manier van kijken. Om een perspectief dat (nieuwe) culturele ontwikkelingen in
de creatieve kennisstad letterlijk en ﬁguurlijk
in beeld kan brengen. En opnieuw: om de
‘culturele factor’ in het stedelijk debat te
brengen moet ze eerst worden herkend.
Amsterdamse kruisbestuivingen
De culturele kaarten van Rotterdam (gemaakt door het Amsterdamse bureau Next
Architects10), reiken verder dan het
Rotterdamse. Het concept dat erachter ligt is
in de huidige discussie over stedelijke cultuur
uiterst relevant. In Amsterdam, met de ambitie van ‘creatieve kennisstad’ bovenal.
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Drie culturele kaarten als lagen van de stad: culturele
producties, transformatie en H/m2.
Credit: Next Architects, Amsterdam.
Gebaseerd op: A Sense of Place, 2004, Rotterdam dS+V

Wat dan over Amsterdam? Aan die vraag ben
ik in deze bijdrage nauwelijks toegekomen.
Om toch bij Amsterdam te eindigen, wil ik
bij wijze van afsluiting een speelse verwijzing
maken naar het beeldmerk van Amsterdam
De kern van mijn verhaal over cross-overs is
dat we verschillende typen instellingen, organisaties en bedrijven moeten gaan matchen
in de stad om zo creatieve kruisbestuivingen
regisseren. Het gaat om het zoeken naar
kruispunten. Tussen een kennisinstituut en
een designbureau bijvoorbeeld:
KENNISINSTITUUT X DESIGNBUREAU
Of een museum met een computergameontwikkelaar:
MUSEUM X GAME-ONTWIKKELAAR
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Cross-overs in beeld: gecombineerde culturele kaart
culturele producties x transformatie x H/m2
Credit: Next Architects, Amsterdam.
Bron: A Sense of Place, 2004, Rotterdam dS+V

of een mediaproducent die samenwerkt met
een school:
MEDIAPRODUCENT X ONDERWIJSINSTELLING
Amsterdam heeft zeker iets op andere
steden voor wanneer het gaat om het ontwerpen van dergelijke kruispunten tussen
verschillende domeinen en sectoren in de
creatieve kennisstad. Om te beginnen in
visuele zin. Drie kruispunten onder elkaar,
dat vormt tenslotte het wapen van Amsterdam. Zo kan Amsterdam kan zich roemen
op een zeer modern en actueel beeldmerk:
kruispunten als metafoor voor de betekenis
van de culturele factor in de stad.

5

Op de ‘kruispunten’ van
Amsterdam ligt de toekomst
van de creatieve kennisstad
Credit: Thonik, buro voor
visuele communicatie
Amsterdam

6
Design in de creatieve stad: de drie Amsterdamse kruisen
in een nieuw ambtsketen van de loco-burgemeester van
Amsterdam.
Credit: Ontworpen door Thonik ontwerpers (Amsterdam) en
vervaardigd door Manus Magnus (Amsterdam).
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en bedrijven
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De auteur is senior onderzoeker bij O+S. Onderstaand artikel
geeft de uitkomsten van een recentelijk, door O+S uitgevoerde,
enquête over de creatieve kennisstad.

De creatieve industrie is een kansrijke sector
in Amsterdam, maar de ontwikkeling op de
lange termijn is minder goed te voorspellen,
evenals de precieze betekenis van de sector
voor de stad. Met grote zekerheid kunnen
we wel zeggen dat het van groot belang
blijft om mensen aan te trekken die de
economie een impuls geven. Jonge mensen
aan het begin van hun carrière, mensen die
een bedrijf starten, internationale bedrijven
met hun werknemers, en buitenlanders die
afkomen op de typische sfeer van de stad
Amsterdam.
Er wordt vaak gesproken óver mensen waarvan men wil dat zij zich in Amsterdam vestigen, maar er is weinig bekend over hetgeen
deze mensen zelf te zeggen hebben. Daarom
heeft O+S een enquête gehouden onder drie
groepen die van belang worden geacht voor
de verdere ontwikkeling van Amsterdam als
creatieve kennisstad:

• jonge vestigers tussen de 18 en 30 jaar
die maximaal twee jaar in Amsterdam
wonen en
• westerse allochtonen en bedrijven in
de creatieve industrie.
Het is de vraag waarom zij voor Amsterdam
hebben gekozen en welke andere steden
volgens hen de belangrijkste concurrenten
zijn van de hoofdstad, zowel in nationaal als
in internationaal opzicht. Ook weten we niet
wat zij vinden van Amsterdam als creatieve
kennisstad: wat maakt een stad kosmopolitisch, aantrekkelijk, vernieuwend en innovatief? En hebben zij zelf afﬁniteit met het
begrip ‘creatieve kennisstad’?
Wie zijn belangrijk voor de creatieve
kennisstad?
Jonge vestigers
Op dit moment wonen er zo’n 25.000 mensen tussen de 18 en 30 jaar in Amsterdam
die zich minder dan twee jaar in de stad
gevestigd hebben. Het gaat in zeven van
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Binnenlandse migratie naar leeftijd, 2003
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de tien gevallen om jonge vestigers die oorspronkelijk uit Nederland komen. Daarnaast
is 8% van hen afkomstig uit een overig
geïndustrialiseerd en 12% uit een nietgeïndustrialiseerd land. De overige etnische
groepen zijn nauwelijks vertegenwoordigd
onder de jonge vestigers. De overgrote
meerderheid (86%) van deze groep bestaat
uit alleenstaanden, die alleen of met meer
personen samen wonen.
De stad is van oudsher aantrekkelijk voor
jonge volwassenen. Dit blijkt de vestigingsen vertrekcijfers die al jarenlang hetzelfde
patroon laten zien (zie afbeelding 1). Er is
een binnenlands vestigingsoverschot van
mensen tussen de 17 en 28 jaar, terwijl er

leeftijd

onder personen die jonger én ouder dan
deze leeftijdsgroep zijn een vertrekoverschot
is. Na enige jaren in Amsterdam te hebben
gewoond, vertrekken veel mensen bij
gezinsuitbreiding weer naar een ruimere,
betaalbare woning buiten de stad. De grote
doorstroming in Amsterdam is niets nieuws
en heeft een positief effect. Wrijving en
conﬂicten met een nieuwe omgeving geven
tenslotte een impuls aan de creativiteit in
een stad.
Westerse allochtonen
Eén op de tien Amsterdammers is afkomstig
uit de verzamelgroep ‘overige geïndustrialiseerde landen’. Dit betekent dat er in de
hoofdstad zo’n 72.000 westerse allochtonen
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Immigranten uit overige geïndustrialiseerde landen binnen (excl. Nederland) en buiten Europa,
nieuwe EU-lidstaten en Oost-Europa (excl. nieuwe EU-lidstaten), naar 1e en 2e generatie

‘oude’ EU-lidstaten
nieuwe EU-lidstaten
geïnd. landen buiten Europa
Oost-Europa

1e gen.

2e gen.

1992
totaal

1e gen.

2e gen.

1998
totaal

1e gen.

2e gen.

2004
totaal

26.302
2.650
5.534
3.264

21.415
1.506
1.346
1.365

47.717
4.156
6.880
4.629

24.508
2.501
5.998
5.705

21.307
1.608
1.720
1.774

45.815
4.109
7.718
7.479

27.957
2.812
8.001
7.231

21.503
1.785
2.257
2.352

49.460
4.597
10.258
9.583

Bron: O+S

wonen uit landen als Engeland, Duitsland,
Frankrijk, Zweden, de Verenigde Staten en
Japan. Met name in de tweede helft van
de jaren tachtig nam het aantal mensen uit
geïndustrialiseerde landen fors toe, maar
hun percentage in de bevolking is al jarenlang redelijk stabiel. De samenstelling van
deze groep wijkt af van het gemiddelde in
Amsterdam. Zo zijn er relatief weinig gezinnen met kinderen onder de westerse allochtonen. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van
deze groep in verhouding hoog.

ding 2. De tweede generatie maakt meer dan
40% uit van de Europeanen in de hoofdstad.
Het aantal Amsterdammers uit de nieuwe
EU-lidstaten is licht toegenomen vanaf 1998,
maar is nog steeds laag. De immigratie uit
geïndustrialiseerde landen buiten Europa laat
een gestaag stijgende lijn zien, die met name
veroorzaakt wordt door een toename van het
aantal vestigers uit de Verenigde Staten.
Het meest opvallend is de groei van het aantal inwoners uit Oost-Europa: dit is meer dan
verdubbeld in het afgelopen decennium.

Vooral jonge vestigers uit de EU en geïndustrialiseerde landen buiten Europa zijn interessant in het kader van de creatieve kennisstad. Daarnaast leveren immigranten uit de
nieuwe EU-lidstaten en overig Oost-Europa
mogelijk een bijdrage aan de economische
ontwikkeling van de stad, hoewel er nog
weinig bekend is over deze Amsterdammers.
Binnen al deze categorieën ligt de focus met
name de eerste generatie: de mensen die in
het buitenland geboren zijn en er zelf voor
hebben gekozen om naar Amsterdam te
verhuizen.

De creatieve industrie
De creatieve industrie is een groeiende
sector in Amsterdam. De creatieve industrie
bestaat volgens TNO uit de kunstensector,
media- en entertainment en de creatieve
zakelijke dienstverlening. Het laatste type
bedrijf is het talrijkst in de hoofdstad, terwijl
in de kunstensector de minste bedrijven
te vinden zijn. Zo’n zeven procent van de
totale werkgelegenheid is te vinden in de
creatieve industrie; dit is meer dan in de
horecabranche en vergelijkbaar met het
aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs en
de vervoer, opslag en communicatiesector.
Zowel in relatieve als absolute zin wordt de
creatieve industrie steeds groter. Waren er
in 1997 nog zo’n 6.500 bedrijven in deze

Het aantal immigranten uit de ‘oude’ EUlanden is na een daling tussen 1992 en 1998
aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit afbeel-
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branche te vinden, in 2004 zijn dit er bijna
2.000 meer. Terwijl in andere sectoren het
aantal vestigingen afneemt sinds de economische recessie, neemt het aantal bedrijven
in de creatieve industrie in Amsterdam ook
nu nog toe. Het aantal werkzame personen
in de creatieve industrie steeg van ruim
24.000 in 1996 naar 32.500 mensen in 2004.
Van de ruim 93.000 banen die er in de
periode 1996-2002 in totaal in Amsterdam
zijn gecreëerd, komt zo’n 10% op het conto
van de creatieve industrie1.
Dat de creatieve industrie bovendien stabieler wordt, is te zien in afbeelding 3.
Het aandeel starters daalde van elf procent
in 1997 naar zeven procent in 2004, terwijl
het totaal aantal bedrijven toenam. Tot het
jaar 2000 was het aandeel starters in de
creatieve industrie nog hoog in vergelijking met het totaal percentage startende
bedrijven in Amsterdam, maar vanaf 2000
gaat dit niet meer op. De groei van de werkgelegenheid in deze sector hangt eerder
samen met de toename van het totaal aantal
vestigingen dan met de groei van het aantal
starters. Dit blijkt uit het feit dat de werkgelegenheid gestaag blijft toenemen, terwijl

3

Bedrijven in de creatieve industrie: starters en
vestigingen ouder dan één jaar oud, Amsterdam

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Bron: O+S

starters

vestigingen ouder
dan één jaar

595
787
599
694
651
574
620
559

5.965
6.089
6.511
6.774
7.348
7.597
7.720
7.906

het aantal starters in verhouding daalt.
Het aandeel starters was in 2003 in de creatieve zakelijke dienstverlening het grootst
(8%) en in de kunstensector het laagst (5%).
Het aantal werkzame personen nam het
snelst toe in de media- en entertainmentbranche en het langzaamst in de kunstensector.
Bewoners en bedrijven aan het woord
Jonge vestigers en westerse allochtonen
Persoonlijke en economische factoren zijn in
de eerste plaats bepalend voor de vraag of
mensen wel of niet naar Amsterdam willen
verhuizen, zo blijkt uit een enquête onder
twee speciﬁeke groepen Amsterdammers.
Studie (vooral onder de jonge vestigers),
een partner (vooral onder de westerse
allochtonen) en werk waren volgens henzelf
doorslaggevend bij hun keuze om naar
Amsterdam te verhuizen.
Naast deze ‘harde’ redenen om te verhuizen
zijn er allerlei andere factoren die in eerste
instantie niet genoemd worden, maar wel
belangrijk zijn bij de beslissing om voor een
bepaalde stad te kiezen. Zo vindt meer dan
de helft het aanbod van kunst en cultuur, het
imago van de stad en het type mensen dat
in de stad woont belangrijk. Het grootste
belang hecht men echter aan een prettige
verblijfsomgeving, zoals een mooie, historische binnenstad. Voor bijna driekwart van de
ondervraagden was dit een belangrijk aspect
bij de beslissing om naar Amsterdam te verhuizen.
De meevallers die jonge vestigers en westerse allochtonen ervaren om Amsterdam,
hebben vaak te maken met de bereikbaarheid binnen de stad en de kleinschaligheid,
vooral in vergelijking met grote steden in
het buitenland. In Amsterdam is alles dicht
bij elkaar, de ontmoetingsmogelijkheden zijn
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Hoe belangrijk waren de volgende aspecten
bij uw beslissing om naar Amsterdam te komen?
(zeer)
belangrijk

(zeer)
onbelangrijk

prettige verblijfsomgeving
aanbod kunst en cultuur
werk
mijn soort mensen wonen
in de stad

73
56
56
55

18
29
35
32

imago van de stad
familie/vrienden
omvang van de stad

54
43
42

29
50
45

Bron: O+S

groot en de bereikbaarheid van veel plekken
in de stad is goed. Ook vinden veel mensen
dat Amsterdam zijn reputatie waarmaakt als
het gaat om vrijheid, multiculturaliteit en
levendigheid.
De tegenvallers die men in de stad ervaart
vormen voor een groot deel de keerzijde van
de kleinschaligheid en hebben vooral betrekking op de openbare ruimte. Men vindt dat
er veel wegopbrekingen zijn, de stad is vol,
chaotisch en onoverzichtelijk, het is vies en
men klaagt veel over het verkeer. Ook zijn
verschillende ondervraagden van mening dat
de inwoners van Amsterdam onvriendelijk
en kil zijn.
De wooncarrière van jonge vestigers wijkt
niet sterk af van die van de rest van de
Amsterdammers. Een derde van de jonge
vestigers heeft, voordat zij naar Amsterdam
verhuisden, overwogen om naar een andere
stad te gaan. Zij waren daarbij vooral op
Nederland georiënteerd, waarbij Utrecht en
Den Haag de grootste ‘concurrenten’ van

Amsterdam waren. Bijna drie van de tien vestigers hebben overwogen om naar Utrecht
te gaan en 12% beschouwde Den Haag als
een mogelijk alternatief voor de hoofdstad.
Als men uit de stad wil vertrekken, verwacht
een groot deel dat dit zal zijn vanwege
gezinsuitbreiding en de behoefte aan rust.
Dit betekent dat men niet opnieuw naar een
stad toe wil verhuizen, maar juist naar rustigere oorden zoals Amstelveen, Haarlem of
het platteland.
Drie van de tien westerse allochtonen twijfelden eveneens tussen Amsterdam en een
andere stad voordat zij naar de Nederlandse
hoofdstad verhuisden. Zij waren in hun keuze
sterk internationaal georiënteerd.
De westerse allochtonen wonen vaak al veel
langer in de stad dan de jonge vestigers
en zijn daardoor meer gebonden aan
Amsterdam. Een deel van hen voedt hier
zijn kinderen op en verwacht hier zijn hele
leven nog te blijven wonen. Als zij dan toch
mogen kiezen, zouden zij teruggaan naar hun
land of stad van herkomst. Hun keuze voor
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Inwoners over de creatieve kennisstad

jonge vestigers

westerse
allochtonen

is zelf creatieve
kenniswerker

41

46

levert actieve bijdrage aan
creatieve kenniseconomie

40

51

voelt zich verwant met
creatieve kennissector

33

52
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Amsterdam is dus waarschijnlijk een zeer
bewuste keuze geweest.
Ruim vier op de tien jonge vestigers en
westerse allochtonen beschouwen zichzelf in (zeer) sterke mate als creatieve
(kennis)werker. Hoger opgeleiden zien zichzelf relatief vaak als creatieve (kennis)werker.
Bijna de helft van de ondervraagden is
verder van mening dat zij actief een bijdrage
leveren aan de creatieve (kennis)economie.
Bovendien voelen ongeveer vier op de tien
jonge vestigers en westerse allochtonen zich
in (zeer) sterke mate verwant met de creatieve, culturele (kennis)sector in Amsterdam.
Opvallend is dat dit laatste aandeel onder
westerse allochtonen hoger is dan onder
jonge vestigers. Een deel van de jonge vestigers geeft aan dat zij zichzelf als creatieve
kenniswerker zien, maar geen verwantschap voelen met de creatieve kennisstad.
Bij westerse allochtonen is het omgekeerde
het geval: een deel van hen heeft wel een
binding met de creatieve kennisstad, terwijl
zij zichzelf niet zien als creatieve kenniswerker. Dit kan duiden op een grotere binding van westerse allochtonen met de stad
Amsterdam. Terwijl jonge vestigers kiezen
voor ‘een’ stad, kiezen zij bewust voor de
stad Amsterdam.

De creatieve industrie
Ook voor ondernemers in de creatieve
industrie zijn persoonlijke redenen, zoals
een woning in Amsterdam, belangrijk bij hun
beslissing om zich in de stad te vestigen.
Daarnaast spelen factoren die met het bedrijf
te maken hebben een rol, zoals een fusie.
Deze factoren wijken af van de belangrijkste
pullfactoren van alle bedrijven die in 2003
in of naar Amsterdam zijn verhuisd. Goede
uitbreidingsmogelijkheden wordt door bijna
35% van deze ondernemers als belangrijkste
reden voor de verhuizing genoemd, hoewel
slechts 5% van de bedrijven in de creatieve
industrie dit aspect noemt. Privé-redenen of
een fusie is voor 15% van alle bedrijven die
verhuisd zijn de belangrijkste reden, terwijl
55% van de creatieve industrie dit een doorslaggevende factor vindt.2
Ondernemers in de creatieve industrie noemen in tweede instantie aspecten die met
de stad zelf te maken hebben, zoals de
centrale ligging van Amsterdam, de nabijheid van klanten of het imago van de stad.
Pas daarna zijn factoren die met het klimaat
in Amsterdam samenhangen, zoals ontmoetingen en de voorzieningen die dit mogelijk
maken, belangrijk zijn bij de vestiging van
bedrijven. Bijna iedereen vindt het sociale
netwerk in de stad, het aanbod van kunst,
cultuur en horeca, en een prettige verblijfsomgeving van belang.
De stad voldoet volgens ongeveer de helft
van de bedrijven niet aan de verwachtingen
die men vooraf had. Net als de inwoners
van de stad hebben veel tegenvallers voor
de ondernemers te maken met de openbare
ruimte. Parkeerproblemen, de slechte bereikbaarheid en de verkeerschaos worden
verschillende keren genoemd. Ook de hoge
kosten in Amsterdam, de ‘vertrutting’ in de
stad en het slechte kunst- en cultuurbeleid
ergert mensen.
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Wat zouden voor u en uw bedrijf in de toekomst redenen zijn om Amsterdam te verlaten?

privé-redenen
vanwege kosten (bijvoorbeeld bedrijfsruimte)
economische redenen
minder ruimte voor kunst en cultuur, vertrutting
te weinig parkeergelegenheid
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden
slechte autobereikbaarheid
klanten te ver weg
ondoelmatige huisvesting
slechte representativiteit en imago omgeving
weet niet

17%

20%

3%
3%
4%

17%

5%
7%

9%
8%

8%
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De ondervraagde bedrijven zijn over het algemeen honkvast. Een groot deel van hen wil
nog lange tijd in Amsterdam blijven. Als men
dan toch naar elders zou moeten verhuizen,
dan is Rotterdam de grootste concurrent van
Amsterdam. Verder zijn de bedrijven in de
creatieve industrie behoorlijk internationaal
georiënteerd, want ongeveer een derde zou
dan overwegen naar het buitenland te vertrekken. Bijna alle bedrijven zouden opnieuw
kiezen voor een grote stad. De antwoorden
die bedrijven in de creatieve industrie over
pushfactoren geven, verschillen opnieuw
van die van alle ondernemers in de stad.
Zo staan uitbreidingsmogelijkheden bij de
rest van de bedrijven hoger op de lijst met
vertrekredenen (33% tegenover 7% in de
creatieve industrie), terwijl de hoge kosten
in Amsterdam minder vaak genoemd worden
(10% versus 17% in de creatieve industrie).
Privé-redenen zijn wel een relatief belangrijke
reden bij een mogelijk vertrek volgens alle
ondernemers, maar nog steeds is het aandeel
bedrijven in de creatieve industrie dat dit als

reden noemt in verhouding groot (17% tegenover 12%).3
De bedrijven in de creatieve industrie hebben
eveneens vaak afﬁniteit met de ontwikkeling
van Amsterdam als creatieve kennisstad.
Veel ondernemers zien zichzelf als onderdeel
van deze tak van de economie en vinden dat
zij er actief een bijdrage aan leveren.
Conclusie
Met dit onderzoek is nog lang niet alles
onderzocht dat van belang is om te weten
over de creatieve kennisstad. Zo is het niet
duidelijk hoe groot de economische kansen
in de toekomst zijn die de creatieve industrie
biedt aan Amsterdam. Ook is het nog steeds
de vraag in hoeverre de bevolkingsgroepen
in dit onderzoek echt anders zijn dan de
overige inwoners van de stad. Wel kan een
aantal conclusies worden getrokken die een
aanvulling vormen op eerdere rapporten:
De sfeer, het klimaat en de voorzieningen
in de stad vormen niet de reden voor het

Drs. Simone Crok

feit dat jonge vestigers, westerse allochtonen
en bedrijven in de creatieve industrie zich hier
vestigen, maar spelen wel een grote rol bij de
keuze tussen verschillende steden áls men gaat
verhuizen.
Westerse allochtonen hebben een sterkere binding met Amsterdam dan jonge vestigers.
Zij hebben bewuster voor de stad gekozen,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit hun relatief sterke
binding met de creatieve kennisstad, en geven
zelf aan nog lang in de stad te willen blijven
wonen.
De openbare ruimte is van wezenlijk belang in
het oordeel van jonge vestigers en westerse
allochtonen over Amsterdam. De kleinschaligheid van Amsterdam maakt dat mensen en
bedrijven de stad overzichtelijk en prettig, maar
ook snel vol, druk, chaotisch en vies vinden.
De groei van de creatieve sector in Amsterdam
wordt bevestigd door de cijfers over de creatieve industrie. Het aantal bedrijven dat langer
dan een jaar bestaat neemt toe en het aandeel
starters in deze sector ligt momenteel rond het
Amsterdamse gemiddelde.
Bedrijven in de creatieve industrie vestigen zich
net als nieuwe inwoners van de stad vaak om
persoonlijke of zakelijke redenen in Amsterdam.
Aspecten die met het stedelijke klimaat en
de stad te maken hebben, worden echter wel
belangrijk gevonden.
De creatieve kennisstad is geen trend die alleen
belangrijk gevonden wordt door politici en
beleidsmakers; dit onderwerp leeft ook onder
bepaalde delen van de bevolking en bedrijven
in de creatieve industrie.

NOTEN
1. De creatieve industrie in Amsterdam en de regio, TNO, 2004.
2. Bedrijfsmigratie in 2003, Amsterdam (O+S en EZ, 2004).
3. Bedrijfsmigratie in 2003, Amsterdam (O+S en EZ, 2004).
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